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Titel: Statenvoorstel Concept Ruimtelijk Plan Herinrichting Vliegbasis Soesterberg 

De commissie heeft uitvoerig de tijd genomen om dit belangwekkende voorstel te bespreken. In het 
algemeen waren veel fracties te spreken over de stap vooruit die met dit ontwerp is gemaakt ten 
opzichte van eerdere plannen. Het evenwicht tussen natuurbelang, toegankelijkheid en recreatieve 
mogelijkheden werd met name genoemd. Meer algemeen werden nog wel vraagtekens gezet bij de 
robuustheid van de nog zeer globale financiële doorrekening. 
Verdere punten van aandacht waren voor veel fracties:  
-de aansluiting op Masterplan Soesterberg 
-de haalbaarheid en inpassing van de ov-verbinding al dan niet doorgetrokken naar Soesterberg 
-de financiële consequenties van de sanering van het Tammer-terrein al of niet ten laste van het 
planbudget Vliegbasis 
-de noodzaak om al dan niet alle shelters te behouden 
-de relatie met het ministerie van Defensie met name wat betreft het museumkwartier 
-het karakter en de differentiatie van de geplande woningbouw 
 
Het debat mondde uit in een aantal concrete toezeggingen. 
Statenbreed werd het CDA-voorstel gesteund om het eerste besluit in het Statenvoorstel aan te passen 
door de zinsnede “en de daaruit voortkomende ruimtelijke keuzes” te schrappen. De gedeputeerde zei 
toe dit punt aan te passen. Tevens verzekerde hij de commissie een- en andermaal dat de instemming 
met de in het concept-Ruimtelijk plan verwoorde ruimtelijke denkrichtingen geen handen bindt van 
Statenfracties voor het standpunt straks bij de behandeling van het definitieve Ruimtelijk plan. Ook 
van het tweede beslispunt gaat in dit opzicht geen enkele bindende werking uit. Het definitief plan zal 
hoe dan ook financieel sluitend zijn. De “draaiknoppen” zullen daarbij helder zijn aangegeven. 
Ook zegde de gedeputeerde toe om te kijken naar de mogelijkheid van het opstellen van een 
Economische effectrapportage bij het Ruimtelijk plan. 
Tot slot zegde de gedeputeerde toe dat de volgende zaken duidelijk zullen zijn vóór de behandeling 
van het definitief Ruimtelijk Plan in december: 
-de Plan MER 
-het oordeel van het ministerie van VNL over de saldobenadering EHS 
-de nadere reacties op de inspraak met name ook wat betreft de punten traumahelikopter, de nieuwe 
voorstellen Kamer van Koophandel Eemland 
-het vraagstuk van verevening 
 
De commissie acht het statenvoorstel met in achtneming van het bovenstaande rijp voor behandeling 
in de statenvergadering. 
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