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Geachte Commissie RGW, 

Graag vraag ik uw aandacht voor het volgende. 

Hiermee spreekt ondergetekende zijn grote zorg uit inzake de consequenties van de megalomane 
plannen rondom ''Soestdijk'', heden in bezit van de MBgroep. 

De plannen zijn - reeds aangetoond - onvolledig qua inschatting financieel/budgettair en aangaande 
de gevolgen met betrekking tot de (wegen)infrastructuur, milieu (alle aspecten: gezondheid mbt 
CO2, stikstof, fijnstof, geluidsoverlast, flora/fauna) en waterhuishouding, van de directe omgeving en 
in het speciaal met betrekking tot de nu reeds overvolle zeer intensief bereden verkeersader N221. 

Daarbij blijkt, dat in de voortvarendheid van de Gemeente - die naar mijn oordeel onder grote druk- 
en invloed staat en zich laat beïnvloeden door de MBgroep -  niet transparant en juridisch correct is 
in de procedures binnen het het beslissingstraject. Dit is niet alleen juridisch onjuist, maar ook 
onacceptabel. Het gevolg is, dat de procedures niet parallel en/of opvolgend na elkaar lopen: het 
paard wordt hier achter de wagen gespannen. Het is inefficiënt en ook onacceptabel, resulterend in 
grote verwarring in de communicatie naar bewoners, wie aan zet is en waar we staan. 

Samenvattend; de gevolgen van de voortvarendheid en het concept ''Soestdijk'', zoals voorgesteld 
door MB-groep, onlosmakelijk verbonden met de infrastructuur ter plekke en omgeving - is gedoemd 
tot een groot financieel debacle voor Gemeente en Provincie. Hierbij nog te zwijgen inzake mogelijke 
claims. Mijn algemene advies is het gehele project te ''stoppen'', zoals ik reeds aan College van B7w 
heb geadviseerd. Op vragen aangaande de financiële conséquenties gedateerd juli 2020 (!) heb ik 
nog steeds geen antwoord..., waarmee aangetoond, dat  het proces op basis van gegeven concept 
volledig uit de hand dreigt te lopen. 

Ik vraag u dringend respectievelijk voormelde zaken en argumenten respectievelijk: 

a. te wegen en de financiële consequenties aan te geven, vanuit en voor de Provincie en Gemeente 
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b. een grondige milieu meting* te doen - criteria jaar 2000 - op alle hierboven aangegeven 
parameters. * Mijn  heeft hierover eveneens vragen gesteld. 

Nota bene; met betrekking tot verzoek (b) stel ik het platte dak van mijn huis ter beschikking voor 
betreffende milieu-metingen, waarvan acte ! 

In vertrouwen zie ik uit naar uw bericht. 

Hoogachtend, 

 

 

 

 

 

 




