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Titel: Hart van de Heuvelrug: besluit over provinciaal belang als bedoeld in Wet ruimtelijke ordening 
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Bijlage(n):    - 

Aan Provinciale Staten, 
 
Inleiding 
Dit voorstel strekt tot het als project van provinciaal ruimtelijk belang benoemen van het programma 
Hart van de Heuvelrug en de herinrichting van vliegbasis Soesterberg. Door die status kunnen 
hiervoor o.a. inpassingsplannen worden vastgesteld. 
 
Essentie / samenvatting 
Gelet op de omvangrijke ruimtelijke opgave met meerdere belangen die het lokale niveau 
overschrijden, stellen wij voor om het programma Hart van de Heuvelrug en de herinrichting van de 
vliegbasis Soesterberg te benoemen tot project van provinciaal belang, als bedoeld in de Wro.  
Ter borging/realisering van het provinciaal belang kan de provincie het instrumentarium uit de Wro 
inzetten, zoals vaststellen inpassingsplannen en het geven van aanwijzingen. Dit sluit aan bij het 
Coalitieakkoord 2011-2015. Daarin is over Hart van de Heuvelrug gesteld, dat de provincie zo nodig 
gebruik maakt van de bevoegdheden die de Wet ruimtelijke ordening (Wro) biedt.  
 
Meetbaar / beoogd beleidseffect 
Realiseren programma Hart van de Heuvelrug en herinrichting vliegbasis Soesterberg. 
 
Financiële consequenties 
Geen 
 
Bestuurlijke dilemma’s / politieke gevoeligheid  
Inpassingsplannen komen in de plaats van gemeentelijke bestemmingsplannen, i.c. van de Hart van de 
Heuvelruggemeenten. In principe gaat de provincie er vanuit, dat volstaan kan worden met 
bestemmingsplannen of met inpassingsplannen in overeenstemming met de gemeenten. Niet volledig 
uit te sluiten valt echter dat, om de programmadoelen Hart van de Heuvelrug en/of de herinrichting 
van de vliegbasis te halen, het noodzakelijk blijkt een inpassingsplan vast te stellen, tegen de zin in 
van de betreffende gemeente(n). Op dat moment moet uiteraard ook worden meegewogen wat de 
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gevolgen zijn in de bestuurlijke relatie en wat het betekent voor het programma en herinrichting in 
brede zin. 
 
Voorgesteld wordt het programma Hart van de Heuvelrug en de herinrichting van de vliegbasis 
Soesterberg te benoemen tot project van provinciaal belang, als bedoeld in de Wet ruimtelijke 
ordening.  
 

Gedeputeerde Staten, 
 

voorzitter, R.C. Robbertsen 
 

secretaris, H. Goedhart 
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 Besluit 

Provinciale Staten van Utrecht in vergadering bijeen op maandag 27 juni 2011; 
 
Op het voorstel van Gedeputeerde Staten van 17 mei 2011, afdeling PRO, nummer 80901A33 ; 
 

Overwegende;  
1. dat het voor de door ons voorgestane ruimtelijke kwaliteit van het gebied Hart van de 

Heuvelrug, zoals beschreven in de provinciale ruimtelijke structuurvisie, gewenst is dat de 
doelen van het programma Hart van de Heuvelrug worden gerealiseerd; 

2. dat de herinrichting van de voormalige vliegbasis Soesterberg, zoals in hoofdlijnen vastgelegd 
in het Ruimtelijk Plan daarvoor, een belangrijke bijdrage levert aan de doelen voor Hart van 
de Heuvelrug; 

3. dat de binnen het gebied Hart van de Heuvelrug beoogde inrichting een belangrijke bijdrage 
levert aan het leef- en vestigingsklimaat van de provincie en van een aaneengesloten 
Ecologische hoofdstructuur en recreatiestructuur op de Utrechtse Heuvelrug; 

4. dat de ruimtelijke opgaven binnen het gebied Hart van de Heuvelrug omvangrijk zijn, met 
meerdere belangen die het lokale niveau overschrijden. 

 
Besluiten:  

Het programma Hart van de Heuvelrug en de herinrichting van de voormalige vliegbasis 
Soesterberg te benoemen tot project van provinciaal belang, als bedoeld in de Wet ruimtelijke 
ordening. 

 

Voorzitter, 
 

Griffier, 
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Toelichting 
 
1. Wettelijke grondslag 
Diverse artikelen in de Wet ruimtelijke ordening. 
 
2. Beoogd effect 
Realiseren programma Hart van de Heuvelrug en herinrichting vliegbasis Soesterberg. 
Het kunnen inzetten van het instrumentarium dat de Wro biedt om bij te dragen aan het realiseren van 
het programma en de herinrichting. 
 
3. Argumenten 
Het programma Hart van de Heuvelrug en de herinrichting van de vliegbasis zijn van provinciaal 
belang. Dit o.m. omdat het omvangrijke ruimtelijke opgaven zijn, met meerdere belangen die het 
lokale niveau overschrijden, die bijdragen aan het leef- en vestigingsklimaat van de provincie en aan 
een aaneengesloten Ecologische hoofdstructuur en recreatiestructuur op de Utrechtse Heuvelrug. 
Hierbij is sprake van gemeentegrensoverschrijdende voorzieningen en structuren. 
De doelen van Hart van de Heuvelrug en de herinrichting (EHS, recreatie, woningbouw) zijn terug te 
vinden in meerdere door PS vastgestelde provinciale belangen. Het verdient echter aanbeveling om 
Hart van de Heuvelrug en herinrichting van de vliegbasis expliciet als provinciaal belang aan te mer-
ken. Dan is voor een ieder helder dat de provincie hiervoor het Wro-instrumentarium kan toepassen 
(inpassingsplan, aanwijzing geven). Dit is ook in lijn met het Coalitieakkoord 2011-2015. 
 
4. Kanttekeningen 
Inpassingsplannen komen in de plaats van gemeentelijke bestemmingsplannen, i.c. van de Hart van de 
Heuvelruggemeenten. In principe gaat de provincie er vanuit, dat volstaan kan worden met bestem-
mingsplannen of met inpassingsplannen in overeenstemming met de gemeenten. Niet volledig uit te 
sluiten valt echter dat, om de programmadoelen Hart van de Heuvelrug en/of de herinrichting van de 
vliegbasis te halen, het noodzakelijk blijkt een inpassingsplan vast te stellen, tegen de zin in van de 
betreffende gemeente(n). Op dat moment moet uiteraard ook worden meegewogen wat de gevolgen 
zijn in de bestuurlijke relatie en wat het betekent voor het programma en herinrichting in brede zin. 
 
5. Financiën 
Geen. 
 
6. Realisatie 
Het instrumentarium Wro wordt alleen ingezet indien daartoe de strikte noodzaak bestaat. 
 
7. Juridisch 
Het voorstel is in overeenstemming met de Wro. 
 
8. Europa 
n.v.t. 
 
9. Communicatie 
Geen: communicatie over Hart van de Heuvelrug vindt plaats via het programmabureau HvdH. 
 
10. Bijlagen 
Geen. 


