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Titel : Statenvoorstel Ruimtelijk plan herinrichting Vliegbasis Soesterberg 

Advies van de commissie: 

Vrijwel alle fracties uitten zich positief over het voorliggende voorstel. Er waren 
complimenten voor het gevoerde proces en het voorliggende plan, ofschoon nog veel ingevuld 
zal moeten worden. Wel waren er bij diverse fracties nog vragen en punten van zorg. Veel 
aandacht ging hierbij uit naar het sluitend houden van de begroting in relatie tot de 
mogelijkheid voor de provincie om aan “knoppen” te kunnen draaien, niet alleen vanuit de 
publiekrechtelijke rol maar ook vanuit de privaatrechtelijke rol als terreineigenaar. 
Gedeputeerde gaf aan dat de laatste rol betekent dat de provincie zich ook met de diversiteit 
van de woningbouw kan bemoeien. 
Een aantal fracties benadrukte dat er zo aan de woningbouwknop gedraaid moet worden, dat 
de woningbouw op een zo kwalitatief goed mogelijke, bij de natuur van het terrein passende 
wijze gerealiseerd wordt. Daarnaast waren er nog vragen over onduidelijkheden rond de 
aanpak barrièrewerking N237 en de mogelijke ov-verbinding. 
Sommige fracties vonden het jammer dat het Tammerterrein buiten het plangebied valt. 
 
De commissie stond uitvoerig stil bij de relatie tussen het ruimtelijk plan voor de vliegbasis en 
het masterplan voor het dorp Soesterberg. Er wordt groot belang gehecht aan het verband 
tussen deze twee eigenstandige, maar parallelle processen. Gedeputeerde Krol zegde toe voor 
de statenvergadering van 11 juni nog met aanvullende informatie te komen over het 
masterplan Soesterberg. 
Gedeputeerde Krol gaf ook aan dat hij binnenkort terug komt naar de Staten met een 
bestuursovereenkomst waarin ook de op te richten uitvoeringsorganisatie geregeld wordt. 
Daarin komt ook te staan wat er met initiatieven voor activiteiten van derden gaat gebeuren. 
Verder zegde de gedeputeerde toe dat de Plan MER, die 27 mei beschikbaar komt, direct via 
de griffie naar de Staten zal worden gestuurd. 
 
De commissie vindt met in achtneming van het bovenstaande het statenvoorstel voldoende 
voorbereid om het debat in de PS-vergadering te kunnen voeren. 
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