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Geachte mevrouw Noordenbos,

Toelichtinq:
Op 10 september heeft u namens uw fractie vragen gesteld over landgoed Oude Tempel in Soesterberg, waar

op dit moment de dassen worden weggehaald in voorbereiding op de bouw van 300 woningen' U stelt dat

bouwplannen van provincie Utrecht en gemeente Soest voor Oude Tempel nog niet zijn goedgekeurd-

Omwonenden hebben geprotesteerd bij de Raad van State. Door middel van deze brief beantwoorden wij uw

vragen.

1, Waarom protesteren de mensen hiertegen?

Antwoord:
Wat wij vanuit de media en de gemeente Soesf hebben begrepen maken de omwonenden beztaar

tegen het feit dat er dassen worden weggevangen, terwijl er nog geen (iuridische) duidelijkheid is over

de ontwikkelingen op De Oude Tempel. Volgens de omwonenden lopen er meerdere procedures tegen

de plannen, waaronder een juridisch traject bij de Raad van State. Daarom vinden zii dat de

werkzaamheden nog niet kunnen beginnen. Zij vragen hetvangen van de dassen te staken.

2. Waarom haalt de provincie de dassen al weg, voordat de Raad van State een uitspraak heeft gedaan?

Anlwoord:
Met het verplaatsen van de dassen wordt uitvoering gegeven aan de ontwikkeling van het gebied

Apo¡o-Noord, dat onderdeel uitmaakt van het programma Haft van de Heuvelrug, daf srnds 2005 loopt

Binnen het gebied Apotlo-Noord zijn rode ontwikkelingen voorzien, te weten de ontwikkeling van de

woningbouwlocaties Oude Tempel, De Groene Hoogte en de inpassing van de sauna' Binnen dit

programma werken de provincie lJtrecht en de gemeenfen Soesf en Zeist samen, waarbii de

doelstelting is om meer ruimte te bieden voor natuur, wonen, zorg, recreatie en bedriivigheid.

College van Gedeputeerde Staten
Archimedeslaan 6
Postbus 80300, 3508 TH Utrecht
T 030-25891 1 1

PROVINCIE.UTRECHT.NL 11166



moarffi

3

PROVINCIE:: UTRECHT

Het is betangrijk om hier te verduidetijken dat de verptaatsing van de dassen betrekking heeft op de

voortgang van het project De Groene Hooote. Voor dit proiect ziin alle (juridische) procedures

afgerond. Het project Oude Tempet heeft nog niet alle onherroepelijke vergunningen, en in dat proiect

lopen nu Raad van State procedures.

Het verplaatsen van de dassen is erop gericht een betere leefomgeving te realiseren voor deze dieren'

De dassen leven nu in een gebied (dat zowet De Groene Hoogte als De Oude Tempel omvat) dat

ingeklemd is fussen bebouwing en infrastructuur en waar sprake is van verstoring door wandelaars en

honden. tn het uitzetgebied hebben de dassen meer ruimte en geen last van deze verstoring. Gelet op

de recente afronding van het juridische traject en de adviezen van de Regionale Uitvoeringsdienst

(RUD) en de Stichting Das en Boom heeft de gemeente besloten op korte termiin uitvoering te geven

aan de geplande verplaatsing, daar alles gericht moet zijn op het welziin van de dassen. Voor onder

andere het verptaatsen van de dassen heeft de provincie l.Jtrecht reeds op 30 oktober 2017

(wijzigingsbestuit op 3 juli 2015) aan de gemeente Soest ontheffing Wet natuurbescherming UVnb),

hoofdstuk soortbeschermi ng verleend.

ln Eemland heeft de Raad van State onlangs een woningbouwplan afgekeurd omdat bewoners konden

aantonen dat ze geen behoefte hadden aañ de soort woningen die er zouden komen. Zou dit ook in de

oude Tempel kunnen gebeuren?

Antwoord:
ñ,j¿e *ststetting van een bestemmingsplan de ruimteliike onderbouwing niet voldoende

is enlof de verptichte doorwerking van regelgeving (waaronder onze PRV) door de gemeente

niet in de bestemmingsplanregels en/of Ae verbeelding in acht is genomen dan bestaat de kans dat

ingeval van een ingestéø beroep de Raad van State een dergeliik besluit vernietigt' In het

btäroepsschrift staãt wetke onderdelen van het bestemmingsplan door reclamant worden aangevallen'

Deze'onderdeten toetst de Raad van State. De gemeenteraad is naast de inhoud van het

bestemmingsplan ook verantwoordetijk voor de verdediging van het bestemmingsplan bij de Raad van

State. Omdai de regelgeving comple* is, worden gemeenten bii hun verdediging vaak biigestaan door

externe bestuursrechteliike iuristen.
Bij het bestemmingsplan Eemdijk Oost, gemeente Bunschoten, waar u in uw vraag waarschiinliik aan

refereert is door a-pieltant, Stichting Behoud de Eemvallei, gevestigd te Baarn, de Ladder van

duurzame verstedeti¡Xing en het woningbehoefteonderzoek aangevallen- Gesfe/d werd dat de

gemeente Bunschoien \innen haar gemeentegrenzen nog vele onbenutte bouwcapaciteit heeft. De
-Raad 

van State ging met appetlant mee en vernietigde het ruimteliike plan van de gemeente

Bunschoten.
Tegen het bestemmingsptan Oude Tempel is ook beroep ingediend tegen de Ladder van duurzame

veístedelijking en het-woningbehoefteonderzoek. ln deze laddeftoets is wat betreft de kwalitatieve

behoefte-nie{aleen naar Soesf gekeken, maar naar de behoefte binnen de gemeenten van de_regio.

Het aanbod van woningen binnen de regio is daarbij meegenomen Verder is er ook wat betreft de

kwantitatieve toets getíeken naar de regio en niet alleen op kernniveau binnen Soest' Verwacht mag

worden dat daarmeê de woningbehoefte votdoende is onderbouwd. De vraag of de Raad van Stafe hef

bestemmingsplan Oude fempet, Soesf gaaf vernietigen kunnen w| echter niet beantwoorden'

Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten van Utrecht,

Voozitter

Secretaris,
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