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Geachte mevrouw Muller, 
 
Als antwoord op uw brief d.d. 14 november laat ik u weten dat Vereniging het Utrechts Particulier 
Grondbezit zich niet zal voegen in het kort geding dat tegen de Provincie is aangespannen inzake Park 
Soesterberg. 
Het UPG gaat er vooralsnog van uit dat de Provincie en Het Utrechts Landschap zich gebonden achten aan 
afspraken en aan het recht zonder vonnis in kort geding.  
Mocht het voornemen door de Provincie toch worden doorgezet, dan behoudt het UPG zich alle rechten 
voor. 
 
Het UPG ziet geen rechtsbasis voor de bezwaartermijn tegen de voorgenomen hervatting van de 
onderhandelingen met HUL, die de Provincie nu heeft ingesteld. Uw herhaald schrijven in dezen vindt naar 
ons oordeel dan ook geen steun in het recht. 
In plaats van het besluit te nemen om openbaar te verkopen en iedere partij die zich daardoor geschaad 
voelt de kans te geven bij het College van GS bezwaar aan te tekenen, neemt het College met het 
afdwingen van dit kort geding de facto de belangenbehartiging van Het Utrechts Landschap op zich.  
 
De voorgenomen onderhandse overdracht van vliegbasis Soesterberg aan HUL is in strijd met het 
gelijkheidsbeginsel en met de afspraken. In de Notitie Beheer en Eigendom en in de ter implementatie 
ervan strekkende GS Nota Uitvoering Grondstrategie, is openbare verkoop van gronden hoofdregel. Alle 
(particuliere) partijen moeten de kans hebben zich te melden als gegadigde voor – in dit geval - Park 
Soesterberg.  
 
 
Namens het UPG 
met vriendelijke groet, 
 
 
 
M.M. Daniëls, voorzitter 
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