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Vaststelling Ruimtelijk plan Vliegbasis Soesterberg

VOORSTEL
1. De Raad voor te stellen het Ruimtelijk Plan Vliegbasis Soesterberg, versie maart 2009 vast te stellen
met inbegrip van de bijlagen te weten:
- de verwerking van de Ingediende Reacties,
- de Economische Effectrapportage en
- de toetsing saldo benadering Ecologische Hoofdstructuur
2. De financiële bijlagen GEHEIM te verklaren volgens artikel 55 eerste lid van de Gemeentewet in
combinatie met artikel 10 WOB lid e, tot vijfjaar na beëindiging van de exploitatie Vliegbasis
Soesterberg.
3. Thans geen besluit te nemen over de wijze van realisering van het Ruimtelijk Plan, •waaronder mede
begrepen de ruimtelijke ordeningsprocedure, de vormgeving van de uitvoeringsorganisatie en de
financiële risicoverdeling.

BESLUIT RAAD
11 juni 2009
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FINANCIËLE TOELICHTING
Het overgrote gedeelte van de vliegbasis wordt in eigendom overgedragen aan de provincie. Aan dit besluit
zijn voor de gemeente Zeist geen financiële gevolgen verbonden. Op de gebruikelijke manier is voor u een
vertrouwelijke onderbouwing voor de exploitatie van het Ruimtelijk Plan bij de stukken ter inzage gelegd.
Voorgesteld wordt ons besluit om deze financiële onderbouwing geheim te verklaren tot 5 jaar na beëindiging
van de exploitatie Vliegbasis Soesterberg, te bekrachtigen.

JURIDISCHE ASPECTEN
Het door de staten en raden vast te stellen Ruimtelijk Plan is de basis voor een juridische vertaling naar een
bestemmingsplan. Het Ruimtelijk Plan kan worden gezien als het kader in hoofdlijnen, dat uiteindelijk wordt
uitgewerkt in een bestemmingsplan met gedetailleerde voorschriften en met een plankaart. Tussen de drie
overheidsorganen zullen goede afspraken moeten worden gemaakt over de feitelijke inhoud van de
planlogische regelingen.

UITVOERING
Planning:
presentatie door de drie colleges van het vastgestelde Ruimtelijk Plan: 9 maart 2009
hoorzitting: 7 april 2009
Debatronde: 18 mei 2009
Vaststelling definitief Ruimtelijk Plan door raden en staten: 11 juni 2009
Communicatie en Informatie en Automatisering
Het Ruimtelijk Plan is op 9 maart 2009 gepresenteerd aan de burgers en belangstellenden. Tot 7 april was er
de gelegenheid reacties in te dienen. Alle ingekomen reacties zijn van commentaar voorzien. Het plan is
geplaatst op de website van de provincie.
Bijlagen:
- Ruimtelijk Plan
- Verantwoording verwerking overlegreacties op het gepresenteerde Ruimtelijke Plan
- Economische effectrapportage
- Toetsing saldo benadering Ecologische Hoofdstructuur
- Brief Bestuurlijk Platform
Evaluatie/controle door de raad
Het ruimtelijk Plan wordt op dezelfde datum (=11 juni 2009) vastgesteld door de gemeenteraad van Soest en
door Provinciale Staten van Utrecht.
Burgemeester en wethouders,

i, gemeentes ecretans

RAADSBESLUIT
Behoort bij raadsvoorstel
Nr. 09RAAD0069

GEWIJZIGD

De raad van de gemeente Zeist;
gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 28 april 2009
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Besluit:

1. Het Ruimtelijk Plan Vliegbasis Soesterberg, versie maart 2009 vast te stellen met inbegrip van de
bijlagen te weten:
- de verwerking van de Ingediende Reacties,
- de Economische Effectrapportage en
- de toetsing saldo benadering Ecologische Hoofdstructuur
2. De financiële bijlagen GEHEIM te verklaren volgens artikel 55 eerste lid van de Gemeentewet in
combinatie met artikel 10 WOB lid e, tot vijfjaar na beëindiging van de exploitatie Vliegbasis
Soesterberg.
3. Thans geen besluit te nemen over de wijze van realisering van het Ruimtelijk Plan, waaronder mede
begrepen de ruimtelijke ordeningsprocedure, de vormgeving van de uitvoeringsorganisatie en de
financiële risicoverdeling.

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 11 juni 2009
De raad voornoemd,

mr. f. Janssen, griffier

: motie wordt met 27 stemmen voor van D66, Seyst.nu, PvdA, GroenLinks, WD, SP, CDA, Leefbaar
Zeist en 2 stemmen tegen ChristenUnie/SGP aanvaard

MOTIE (gewijzigd)
"NATIONALE DATABANK FLORA EN FAUNA SOESTERBERG "
De gemeenteraad van Zeist, bijeen op l Ijuni 2009, beraadslagende over de het Ruimtelijk
Plan Vliegbasis Soesterberg (raadsvoorstel 09RAAD0069)
Overwegende dat de raad van Zeist op 6 november 2007 in een unaniem aangenomen motie
heeft aangegegeven bij de herinrichting te hechten aan een maximale integratie van het gebied in de
Ecologische Hoofdstructuur van de Utrechtse Heuvelrug;
Overwegende dat in het Provinciaal Streekplan 2005-2015 is opgenomen dat de hele
vliegbasis onderdeel is van de EHS. Met de EHS-status wordt het belang van de
groene doelstellingen voor dit gebied benadrukt en geldt bovendien het beschermings- en
ontwikkelingsregime van de groene contouren;
Overwegende dat er nog een volledige toetsing nog moet plaats vinden van de in het
Ruimtelijk Plan opgenomen ontwikkelingen aan de Flora en Faunawet en daartoe nog een
aanvullende inventarisatie van flora en fauna in het gebied moet plaats vinden (Hoofdstuk 6
Conclusies en aanbevelingen van het Ruimtelijk Plan — p.32);
Spreekt uit:
1. De in het kader van de opstelling van het Ruimtelijk Plan Vliegbasis Soesterberg
verzamelde gegevens inzake flora en fauna onder te brengen bij de Nationale
Databank Flora en Fauna;
2. Op basis van de gehouden O-meting jaarlijko periodiek de ontwikkeling van de flora en
fauna in het betreffende gebied 'Natuurbasis Soesterberg' te monitoren en de raden
van Zeist en Soest en Provinciale Staten van Utrecht over de uitkomsten te
informeren.
Verzoekt het college van Zeist deze opvatting ter kennis te brengen van de gemeente Soest en
de provincie Utrecht.
En gaat over tot de orde van de dag
Namens D66 Zeist
Koos van Gemeren

De mode is met 17 stemmen voor van D66, PvdA, Leefbaar Zeist, SP, GroenLinks, Seyst.nu en 12
stemmen tegen van CDA, WD, ChristenUnie/SGP aangenomen.

GEWIJZIGD
De gemeenteraad van Zeist, bijeen op lljuni 2009, beraadslagende over de
het Ruimtelijk Plan Vliegbasis Soesterberg (raadsvoorstel 09RAAD0069)

Gelezen de motie van GEMEENTEBELANGENGROENSOEST betreffende 'Onderzoek
historisch verantwoord en duurzaam openbaar vervoer Defensiemuseum
Soesterberg'
Verzoekt het college om samen met de betrokken gemeenten Amersfoort, Soest,
de provincie Utrecht, het ministerie van defensie, de stuurgroep voor het
Ruimtelijk plan Vliegbasis Soesterberg, opdracht te geven om een
iiaalbaarhcida onderzoek te doen naar de uitvoerbaarheid, wenselijkheid en
haalbaarheid van het plan, met medeneming van de C2C elementen.
En gaat over tot de orde van de dag.
Fractie D66

