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14 november 2016 

Geachte mevrouw Daniëls, 

Op 10 oktober 2016 heeft de Provincie mededeling gedaan van haar voornemen om 

park vliegbasis Soesterberg (onderhands) aan Stichting Het Utrechts Landschap (HUL) 

te verkopen en - in verband daarmee - op korte termijn onderhandelingen met HUL 
op te starten. Alle mogelijke bezwaarden zijn op deze datum in de gelegenheid gesteld 

om binnen 30 kalenderdagen na publicatie van de mededeling, dat wil zeggen uiterlijk 

10 november 2016, een kort geding aanhangig te maken. 

Naar aanleiding van deze mededeling hebben twee (particuliere) partijen - te weten 

de heer L.A.B. Westening en de heer D.E.J. de Graaf - een kort geding geëntameerd. 

Westening en de Graaf vorderen dat het de Provincie wordt verboden om 

onderhandelingen met Het Utrechts Landschap te starten en/of wordt geboden deze 
onderhandelingen te staken en gestaakt te houden. Het kort geding zal plaatsvinden 

op 22 november 2016 om 15.30 uur bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank 

Midden-Nederland. 

Een mogelijke uitkomst van het kort geding is dat de vorderingen van Westening en de 

Graaf worden afgewezen en dat in rechte vast komt te staan dat het de Provincie vrij 
staat om uitvoering te geven aan haar voornemen om park vliegbasis Soesterberg 
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(onderhands) aan Stichting Het Utrechts Landschap (HUL) te verkopen. 

Indien u en/of uw leden deze uitkomst onwenselijk vinden, dan wijs ik u erop op dat 

zij de mogelijkheid hebben tot voeging of tussenkomst in het door Westening en De 

Graaf aanhangig gemaakte kort geding. Mochten u en/of uw leden hiertoe overgaan, 
dan verzoek ik u mij daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen. Een afschrift 

van de dagvaarding kunt u opvragen bij mr. E.M. van Zelm die Westening en De Graaf 

vertegenwoordigt. 

Mocht u geen verzoek tot tussenkomst of voeging indienen, dan gaat de Provincie 

ervan uit dat u en/of uw leden geen bezwaar hebben tegen iedere mogelijke uitkomst 

van voormeld kort geding en dat de Provincie jegens u en/of uw leden vrij is 

overeenkomstig het vonnis te handelen. 

Ik vertrouwerop u hiermee naar behoren te hebben geïnformeerd. 
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