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Onderwerp Statenbrief: Afhechten oude verkoopprocedure bouwkavels Dolderseweg 
 
Voorgestelde behandeling: ter informatie 
 
 
Geachte dames en heren, 
 
 
Inleiding 
 
 
Aanleiding 
In de statenbrief met het kenmerk 81E9FD9B van 12 maart 2019, hebben wij u geïnformeerd over de 
vervolgstappen die wij als college van Gedeputeerde Staten hebben gezet m.b.t. de afronding van de oude 
verkoopprocedure van de bouwkavels aan de Dolderseweg in Huis ter Heide. Onlangs zijn er weer 
ontwikkelingen geweest waarvan wij u op de hoogte willen brengen.  
 
Voorgeschiedenis 
De provincie Utrecht heeft een 4-tal bouwkavels langs de Dolderseweg in Huis ter Heide in bezit. Deze 
bouwkavels zijn in 2017 te koop aangeboden middels een openbare inschrijving. Na het sluiten van de 
inschrijving hebben zich 2 geïnteresseerde partijen gemeld. Deze partijen zijn vanwege verschillende oorzaken 
niet tijdig in kennis gesteld van het starten van de verkoopprocedure. Na verschillende gesprekken met deze 
partijen heeft de advocaat van deze partijen op 10 januari 2019 een schadeclaim ingediend bij de provincie.  
 
Deze schadeclaims zijn ter advisering voorgelegd aan onze huisadvocaat. U bent hierover medio maart 2019 
geïnformeerd middels statenbrief met nummer 81E9FD9B.  
  
Wij hebben op 19 maart jl. per brief aan partijen aangegeven dat de ingediende claims niet voldoende 
onderbouwd waren om schade of schadeplicht in juridische zin aan te nemen. Wij hebben aan beide partijen 
daarom een nadere onderbouwing gevraagd van de ingediende claims, om te kunnen beoordelen of wij deze 
claims kunnen honoreren, of niet. 
 
Op 19 juni 2019 is er tijdens het openbare gedeelte van de vergadering van de commissie Ruimte, Groen en 
Water door beide particuliere partijen ingesproken. Vervolgens is er tijdens een besloten gedeelte van deze 
vergadering met u gesproken over de afhechting van de oude verkoopprocedure van de kavels aan de 
Dolderseweg. Op advies van u zijn wij verder in gesprek gegaan met de beide partijen. 
 
Op 4 september 2019 is tijdens een besloten gedeelte van de vergadering van de commissie Ruimte, Groen en 
Water een terugkoppeling gegeven over de gevoerde gesprekken. Wij hebben u toen medegedeeld dat er met 1 
partij overeenstemming was bereikt en dat de gesprekken met de laatste partij ook naar een finale afronding 



 
  

konden worden gebracht. U heeft ons tijdens deze vergadering verzocht om ook met deze partij tot 
overeenstemming te komen en heeft ons ook de bandbreedte meegegeven waarbinnen dit zou kunnen. 
 
Huidige ontwikkelingen 
Op basis van de uitgangspunten die u ons heeft meegegeven in de vergadering van 4 september jl. is er 
overeenstemming bereikt met de 2e partij. Concreet betekent dit dat wij nu met beide partijen een 
vaststellingsovereenkomst hebben gesloten waarmee de oude verkoopprocedure is afgehecht en wij ons op 
kunnen maken voor het opstarten van een nieuwe verkoopprocedure.  
 
Meetbaar/ beoogd beleidseffect 

- Op een rechtmatige wijze afronden van de oude verkoopprocedure Dolderseweg 
- Inzicht hebben in de risico’s die de provincie daarbij loopt 
- PS informeren over de wijze waarop wij de oude verkoopprocedure beëindigen 

 
Financiële consequenties 
Financiële gevolgen zullen binnen de grondexploitatie van de vliegbasis Soesterberg worden opgevangen. 
 
Vervolgprocedure/voortgang 
Conform amendement 54 houden wij u op de hoogte van de relevante ontwikkelingen rondom de afwikkeling van 
de oude verkoopprocedure kavels Dolderseweg. 
 
Concreet voorliggende vraag/ Provinciale Staten  
Kennis te nemen van deze brief. 
 
Gedeputeerde Staten van Utrecht, 
 
De voorzitter,  
De secretaris,  
 
 


