Aan de leden van de Statencommissie Ruimte, Groen en Water Provincie Utrecht.
Betreft: Inspraakreactie vergadering d.d. 27 oktober 2021

Datum, 19 oktober 2021

Geachte commissieleden,
Helaas kan ik niet deelnemen aan uw vergadering aangaande de voortgang van de
ontwikkelingen op het binnen het Natuurnetwerk Nederland gelegen Landgoed Paleis
Soestdijk. Middels deze inspraak op papier hoop ik u leden van de Provinciale Staten
ervan te overtuigen niet akkoord te gaan met dat wat er voorligt aan vergunningen,
onthe ngen en overeenkomsten, die beogen de plannen die MeyerBergman Erfgoed
Groep (MBEG) voorheeft met het landgoed in kwestie mogelijk te maken.
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Dat het college van Gedeputeerde Staten niet op andere gedachten is te brengen is
gebleken. Dit hangt vrijwel zeker samen met het feit dat een van uw gedeputeerden net
als het gemeentebestuur van Baarn nauw betrokken was bij de selectieprocedure die
uiteindelijk leidde tot de verkoop van het binnen het Natuurnetwerk Nederland gelegen
landgoed aan de projectontwikkelaar. Er valt veel te zeggen over die mijns inziens
dubieuze verkoopprocedure, maar los daarvan kan er sowieso veel worden ingebracht
tegen de plannen die de projectontwikkelaar voorheeft met het landgoed. Om de
onwenselijkheid van het uitvoeren van de plannen aan te tonen beperk ik mij tot een van
de meest in het oog springende planonderdelen. Ik doel op de nieuwbouw van een
complete woonwijk met om en nabij de honderd peperdure appartementen (vanaf €
900.000) in het bij paleis Soestdijk gelegen Borrebos. Daar waar ook organisaties als het
Utrechts Landschap, Natuurmonumenten, de Natuur- en Milieufederatie Utrecht en het
IVN aangeven dat er juist een o ensief nodig is om de natuur in de provincie Utrecht op
zijn minst op peil te houden, zou de bouw van zo’n woonwijk in een NNN-bosgebied toch
onbestaanbaar moeten zijn! Is het niet zo dat het bestuur van de Provincie Utrecht hier
zou moeten handelen als hoeder van een beschermd bosgebied? Daar is jammer genoeg
geen sprake van. Sterker nog, net als het Baarnse College van Burgemeester en
Wethouders laat ook het College Gedeputeerde Staten Utrecht de natuurbelangen in

kwestie volkomen links liggen en geeft men zich volledig over aan de belangen van
projectontwikkelaar de MBEG.
Eerder gaf ik aan mij in deze inspraakreactie te beperken tot één planonderdeel. Ik hecht
er echter aan u te laten weten dat dezelfde tegenwerpingen ook zouden kunnen worden
ingebracht bij de geplande grote hotelvoorziening aan de rand van het Baarnse Bos (ook
NNN!) en de veertig grote evenementen die de paleiseigenaar bedacht heeft voor het
landgoed.
Als u, leden van de Provinciale Staten Utrecht, alsnog tot de conclusie komt dat de
plannen die de MBEG in petto heeft voor het Landgoed Paleis Soestdijk teveel vragen
van de ora en fauna die het NNN-landgoed kenmerken en derhalve niet akkoord gaat
met de voorliggende vergunningen, overeenkomsten en onthe ngen, dan maakt u dat in
elk geval wél tot een geloofwaardig bestuursorgaan.

Met vriendelijke groet,
Kees Koudstaal,
fractievoorzitter Baarnse Onafhankelijke Partij
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