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ONDERWERP BEANTWOORDING SCHRIFTELIJKE VRAGEN 

Onderwerp beantwoording schriftelijke vragen ex art. 47 
gesteld door de SGP fractie betreffende "Paleis Soestdijk" 
(d .d.25-05-2021 ). 

Geachte heer Van den Dikkenberg, 

Toelichting: 
Namens de fractie van de SGP heeft u naar aanleiding van de brief van de voorzitter van de Parel van Baarn 
waarin zij zorgen uiten over de manier waarop ons college omgaat met de eerder geformuleerde voorwaarden 
waaronder wij bereid zijn af te wijken van onze beleidsregels voor natuur en landschap in verband met de 
ontwikkeling van Paleis Soestdijk, de volgende vraag gesteld 

1. Houdt het college van Gedeputeerde Staten vast aan de volgende voorwaarden die zijn geformuleerd 
in de statenbrief van 28 april 2020 waaronder u bereid was af te wijken van de beleidsregels voor 
natuur en landschap:4) het totale plan Made by Holland adequaat wordt uitgevoerd en dat hiervoor een 
zekerheidsstelling wordt afgegeven; 
5) er voldoende garanties/waarborgen komen die garanderen dat de opbrengsten van de woningbouw 
geheel ten goede komen aan de renovatie van het paleis en dat bij een eventueel faillissement van de 
MeyerBergman Erfgoed Groep er geen situatie ontstaat waarbij de woningen zijn ontwikkeld maar het 
paleis (nog) niet is gerenoveerd. 

Antwoord: 
Wij houden vast aan de voorwaarden die in de statenbrief van 28 april 2020 zijn aangegeven 
waaronder wij bereid zijn af te wijken van de beleidsregels natuur en landschap in verband met de 
ontwikkeling van Paleis Soestdijk. Op de volgende manier geven wij invulling aan deze voorwaarden 
Met de zekerheidsstelling is beoogd dat er waarborgen komen dat het plan Made by Holland adequaat 
wordt uitgevoerd. Deze wordt op de volgende wijze ingevuld. 

a. Afspraken en overeenkomsten. 
De MeyerBergman Erfgoed Groep heeft de door het Rijksvastgoedbedrijf uitgeschreven tender 
gewonnen op basis van het plan Made by Holland. Uitgangspunt in dit plan is dat de netto-opbrengsten 
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van de woningbouw van het Alexanderkwartier gebruikt gaan worden voor de renovatie van het paleis. 
Deze bepalingen zijn ook opgenomen in de koopovereenkomst die tussen de MeyerBergman Erfgoed 
Groep en het Rijksvastgoedbedrijf is gesloten. Op 1 juli 2020 heeft de MeyerBergman Erfgoed Groep 
deze afspraak nogmaals aan het Rijksvastgoedbedrijf bevestigd. Ook wordt in de koopovereenkomst 
verwezen naar de bijlage van het plan Made by Holland en is er opgenomen dat het landgoed niet 
binnen 15 jaar verkocht mag worden. Als dit wel gebeurt dan geldt er een eerste recht tot terugkoop 
door het Rijksvastgoedbedrijf 
b. Bestemmingsplan. 
Het plan Made by Holland zal planologisch juridisch worden geborgd in het vast te stellen 
bestemmingsplan. Enkel na vaststelling van het bestemmingsplan zal de inherente afwijkings 
bevoegdheid door ons worden toegepast. 
c. Verstrekken erfgoedsubsidie. 
Wij hebben subsidie verstrekt voor de restauratie van het Paleis en het park waarin nadere 
voorwaarden zijn gesteld. Als niet aan deze voorwaarden wordt voldaan kan de provincie de subsidie 
terugvorderen. 
d. Specifieke overeenkomsten. 
Met de MeyerBergman Erfgoed Groep worden een tweetal specifieke overeenkomsten met de 
provincie gesloten, namelijk één met afspraken over de mobiliteitsmaatregelen en één waarin de te 
treffen natuurmaatregelen zullen worden geborgd. 

Hoogachtend, 
Gedeputeerde Staten van Utrecht, 

Knol-van Leeuwen 
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