
Inspraak 16e april 2018                                                                                                    

Bij de  Commissie  Ruimte, Groen en Water / Provinciale Staten Utrecht  

Geachte Dames en Heren, Gedeputeerden en leden van de Commissie Ruimte 

Groen en Water, mijn naam is  Smiet, oud bestuurder, nu adviseur van de 

Vereniging Vrij Polderland uit Soest en ik mag ook spreken namens de Stichting 

Behoud de Eemvallei uit Baarn. 

We spreken in  inzake het plan voor een nieuwe boerderij voor de heer Van 

Dorresteijn aan de Peter van den Breemerweg te Soest. 

Wij zijn het niet eens met dit plan voor de bouw van een boerderij op deze 
plaats gegeven de wetten, voorschriften en verordeningen waar ook steeds 
door de Provincie Utrecht  naar is verwezen bij eerdere pogingen om op deze 
locatie te mogen bouwen. Daarin is niets veranderd volgens ons. En een 
simpele aanpassing van een bestemmingsplan, om iets wat niet kan toch te 
realiseren, kan niet aan de orde zijn. 

Ter onderbouwing: 

Tijdens de behandeling (12 dec 2016) van de besluitvorming over de herijking 

van de PRS en PRV zijn er voor de casus van de heer Van Dorresteijn  twee 

amendementen ingediend. Uiteindelijk zijn deze afgewezen. Er is wel door 

gedeputeerde Van den Berg  de toezegging gedaan actief betrokken te zijn bij 

het zoeken naar oplossingsrichting, waarbij nieuwvestiging agrarisch 

bedrijfsperceel niet tot de mogelijkheden behoort.  De gedeputeerde heeft 

expliciet benoemd dat het een inspanning betrof zonder dat een positief 

resultaat gegarandeerd kan worden.  

Vorig jaar mei (15/5/2017)  werd de casus ingebracht in deze commissie.  De 

Gedeputeerde Van den Berg was toen faliekant tegen.  zie 

https://www.stateninformatie.provincie-utrecht.nl/Vergaderingen/Commissie-

Ruimte-Groen-en-Water/2017/15-mei/13:00/2017RGW64-02-Verslaglegging-

casus-van-de-heer-Van-Dorresteijn.pdf 

Op 5 maart 2018 schreven buurtbewoners een brief aan B&W van Soest met 

een kopie aan oa. de Provinciale Staten (zie punt 2.1  van vandaag 16 april 

2018) 



Onlangs  kwamen een aantal zaken in beweging waaronder uw vergaderverslag 

van 5 maart  punt 3.2 en een uitnodiging voor een gesprek aan de Birkstraat  in 

Soest  op 3 april en een radio-uitzending (5 april) van Nieuws en Co van  NPO-1  

in een bus op het beoogde terrein. Op beide bijeenkomsten was gedeputeerde 

Van den Berg aanwezig. link  https://www.nporadio1.nl/nieuws-en-

co/onderwerpen/450937-bewoners-boos-op-bouwplannen-van-boer-in-soest  

Het lijkt er sterk op dat er weer een nieuwe hulppoging wordt ondernomen. 

In het radio interview sprak gedeputeerde Van den Berg over het zwabberende 

beleid van zowel de gemeente als de provincie. Dat moest toch wel vervelend 

zijn voor dhr. van Dorresteijn ? Is de houding van de gedeputeerde nu dan 

ineens 180 graden gedraaid ?  Het lijkt er heel sterk op. 

Onze vragen: 

1. Heeft dhr Van den Berg zich ook afgevraagd hoe vervelend burgers, 

omwonenden en betrokkenen het vinden om elke keer weer een nieuw 

geluid te moeten horen ? Het houdt niet op.  

2. Gedeputeerde Van den Berg,  wilt u aangeven welke mogelijke belofte 

er voor heeft gezorgd cq. er toe heeft bijgedragen dat u , na een 

pertinent NEE,  zich nu ineens wel schijnt te willen inspannen voor een 

oplossing aan de Peter van den Breemerweg te Soest? 

3. Wat is er aan dhr. van Dorresteijn  beloofd in november 2016 wat hem er 

toe heeft gebracht om zijn grond aan de Insingerstraat te verkopen en 

juridisch eigenaar te worden van perceel 247 aan de Peter van den 

Breemerweg?  

4. Wij hebben geconstateerd bij de behandeling van de RRV in de 
gemeente  Soest (dec 2017) dat ineens de bescherming van  een stuk van 
het originele plan zoals verwoord in de Regionale Atlas (21-06-2016) is 
afgehaald, te weten al het land tussen de spoorweg Amsterdam – 
Amersfoort en de rand van Soest.  Stelt deze verandering de gemeente 
en u straks in staat om wel een nieuwvestiging toe te staan aan de Peter 
van de Breemerweg ? .  

5. Onze vraag derhalve concreet, waarom gebeurt dit allemaal ? 
 

B.J.M. Smiet 

namens de besturen van  

Vereniging Vrij Polderland te Soest           www.vrijpolderland.nl    en 

https://www.nporadio1.nl/nieuws-en-co/onderwerpen/450937-bewoners-boos-op-bouwplannen-van-boer-in-soest
https://www.nporadio1.nl/nieuws-en-co/onderwerpen/450937-bewoners-boos-op-bouwplannen-van-boer-in-soest
http://www.vrijpolderland.nl/


Stichting Behoud de Eemvallei te Baarn   www.eemvallei.nl  

Met onze dank voor het feit dat u ons de kans heeft willen geven onze mening 

te laten horen  en met dank voor uw aandacht en hopelijk uw antwoorden. 

http://www.eemvallei.nl/

