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Rode contour Amersfoort
Uw commissie Ruimte en Groen heeft in het advies van 1 november 2004 geadviseerd om de rode
contour bij Klein Zwitserland (gemeente Amersfoort) te verleggen. In het Statenvoorstel hebben wij
aangegeven dat wij dat voorstel grotendeels hebben overgenomen. Bij nader inzien adviseren wij u om
de contour bij Klein Zwitserland te handhaven zoals deze is opgenomen in het streekplan van 1994
(zie bijlage).

Het gebied Klein Zwitserland is gelegen binnen de begrenzing van Hart van de Heuvelrug.
Uitgangspunt hiervoor is dat de contouren gebaseerd zijn op het streekplan 1994. Dit hebben wij in het
kader van het project altijd zo uitgedragen en is ook expliciet verwoord in het streekplan (par. 7.9). Er
zijn naar ons oordeel onvoldoende dringende argumenten aanwezig om voor dit gebied af te wijken
van dit algemene uitgangspunt. Wij tonen ons in het project Hart van de Heuvelrug geen betrouwbare
partner als we voor Klein Zwitserland van deze algemene lijn afwijken. Daarmee kan de voortgang
van het project worden geschaad, hetgeen uiteraard ongewenst is.

De zorg van de commissie Ruimte en Groen, dat aantasting van het gebied moet worden voorkomen
delen wij op zich. Naar ons oordeel is het buiten de contour leggen van het gebied daarvoor echter niet
het enige instrument. Door in de tekst van het streekplan expliciet het behoud van het groene karakter
te noemen als beleidsdoel, kan verstedelijking van het gebied ook worden voorkomen. Ook de
afgelopen streekplanperiode heeft geen verstedelijking van het gebied plaatsgevonden, terwijl het
gebied wel in de rode contour was gelegen.

Gelet op de discussie in de commissie Ruimte en Groen van 29 november jl. merken wij aanvullend
nog het volgende op. Ook bij Soesterberg is sprake van afwijking van de contour ten opzichte van het
streekplan 1994. Aan de oostzijde van de kern betreft dit een oprekking op voorstel van uw commissie
en op verzoek van gemeente Soest. Gezien deze achtergrond is het naar ons oordeel niet bezwaarlijk
om af te wijken van de hiervoor geschetste algemene beleidslijn. Deze afwijking zal het project Hart
van de Heuvelrug niet schaden.
Ook aan de westzijde van Soesterberg wordt de contour van het streekplan 1994 niet gevolgd. Dit is,
zoals in de streekplantekst is beschreven, om planologische basis de bieden aan het project Hart van de
Heuvelrug, pilot Zorginstellingen. Deze afwijking bevordert de voortgang van het project derhalve.
Naar verwachting wordt binnen enkele maanden voor deze pilot de clusterovereenkomst afgerond. Om
te voorkomen dat er op zo korte termijn al een uitwerking van het streekplan in procedure moet
worden gebracht is op die pilot geanticipeerd. Mocht de clusterovereenkomst alsnog niet worden
getekend door de betrokken partijen (hetgeen niet in de lijn van de verwachting ligt), dan biedt de tekst
van het streekplan voldoende mogelijkheden om woningbouw op deze locatie, die niet strookt met de
uitgangspunten van Hart van de Heuvelrug te voorkomen.


