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Inspraak zienswijze Behoud Soester Hoogveen op de Omgevingsvisie Soest en Soesterberg 
tijdens de raadbijeenkomst Avond Samenleving, datum 8 december 2021

Dank u wel voorzitter,

Geachte raadsleden, geachte wethouders en aanwezigen,

Onze gemeente is gezegend met mooie natuur, vaak zelfs unieke natuur. Zo ligt het laatste 
stukje hoogveen in de provincie Utrecht in Soest: in het Soesterveen. De provincie zelf om-
schrijft het als een natuurparel in haar Natuurvisie: een gebied dat vanwege zijn bijzonder 
natuurwaarde behouden moet worden.

Ik spreek hier namens ruim 1100 bezorgde bewoners, die graag zien dat ons Soesterveen 
behouden blijft, hersteld wordt als natuurgebied en niet wordt bebouwd. Zo dadelijk zal ik 
de petitie aanbieden aan de raad namens deze 1100 bewoners. De petitie ondersteunt de 
zienswijze die is ingediend.

Laten we vaststellen dat de omgevingsvisie vol staat van groene ambities en dat het Soester-
veen ook een aantal keren wordt belicht om zijn unieke, natuurlijke kwaliteiten. Dat is goed. 
Het lijkt dan ook volledig logisch om de bijzondere status van het natuurlijke hart van het 
Soesterveen, het hoogveen te beschermen en geen bebouwing toe te staan. En dit dan ook 
expliciet vast te leggen in de visie. Dat is in lijn met het huidige bestemmingsplan, waar het 
Herstelplan integraal onderdeel van is.

Waar praten we over?
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Het hoogveen is het licht bruine gebied.  
Natuurmomenten heeft het zuidoostelijke deel (binnen de doorgetrokken blauwe lijn) al 
hersteld. Het Herstelplan van Natuurmonumenten heeft ook een tweede fase: het gebied 
binnen de gestippelde blauwe lijn. Dit herstel moet nog plaatsvinden.

De bouwplannen voor 150 woningen met 229 parkeerplekken, die nu in ontwikkeling zijn 
betreffen het gebied binnen de rode lijnen. Deze plannen nemen een hap uit het hoogveen-
gebied en maken natuurherstel feitelijk onmogelijk. 

Voor alle duidelijkheid: wij erkennen de grote behoefte aan woningen en hebben geen be-
zwaar tegen bebouwing op het van Oest-terrein conform het huidige bestemmingsplan. 

Waarom is het uitvoeren van het herstelplan zo noodzakelijk?

1.  Natuur: het Soester hoogveen biedt uitstekende kansen om de biodiversiteit te vergroten; 
hoogveen biedt ruimte voor unieke flora en fauna. Het Soesterveen staat bovendien niet 
op zichzelf. Het grenst aan het bos- en heidegebied van Pijnenburg en Op Hees. Hierdoor 
is het landschap enorm gevarieerd, wat de uitwisseling van soorten ten goede komt. De 
paddentrek spreekt daarbij het meest tot de verbeelding. Maar ook reeën, ijsvogels en 
nieuwe vogelsoorten laten zich regelmatig zien.

2.  Waterhuishouding: Water speelt een belangrijke rol in het Soesterveen en de aangren-
zende gebieden, zoals de Laagte van Pijnenburg. Het Herstelplan voorkomt verdroging 
van het gebied en aangrenzende gebieden. Verdroging leidt tot oxidatie en erosie van het 
hoogveen en uitstoot van de meest schadelijke broeikasgassen, als methaan, terwijl het 
gebied bij behoud als hoogveen juist als CO2 opslag kan fungeren. 
Het Soesterveen ligt binnen het National Landschap Utrechtse Heuvelrug. Onder de naam 
Blauwe Agenda werken hier verschillende partners uit de regio Utrecht aan de verbetering 
van het watersysteem op de Heuvelrug. Het Soesterveen is hier een essentieel onderdeel 
van en dient als waterbuffer. Daarmee zal het gebied zijn waarde hebben bij de klimaat-
adaptatie om extremen in neerslag op te vangen.

3. 	Recreatie:	de grote respons op de petitie toont aan dat de bezorgde bewoners niet alleen 
de direct aanwonenden van het gebied zijn. De honderden wandelaars die iedere dag 
door en langs het hoogveengebied wandelen zijn daarvan het levend bewijs.

Samenvattend:

Op basis van het huidige bestemmingsplan, de omgevingsvisie en op basis van bovenstaande 
argumenten, is het in onze ogen vanzelfsprekend om explicieter de toekomst van het Soes-
terveen vast te stellen in de visie. Een toekomst waarin natuur, recreatie, milieu en klimaat-
adaptatie centraal staan en bebouwing onwenselijk is. Wij verzoeken de raad daarom in de 
omgevingsvisie expliciet de uitvoering van het herstelplan vast te leggen en bebouwing uit te 
sluiten.
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Nota van beantwoording:

Tot slot moet het ons van het hart dat wij verbaasd zijn over de reactie op onze zienswijze 
(en die van Natuur Monumenten) in de nota van beantwoording (pagina 25-26). Deze zegt 
t.a.v. de bouwplannen dat deze “zijn in een oriënterend stadium” en er “expliciet nog geen 
toestemming is gegeven om hier woningen te bouwen”. 

Om daarna te zeggen dat “gezien	de	voortgang…zal	deze	locatie	geen	onderdeel	uitmaken	
van het omgevingsprogramma en als zelfstandig project doorlopen”.  
Of te wel: de gemeente stelt een omgevingsvisie op, maar kiest ervoor een project dat nota 
bene pas in een oriënterend stadium is, niet op basis van haar eigen omgevingsvisie te be-
oordelen. Terwijl die omgevingsvisie nou juist bedoeld is als primair kader om de ontwikke-
ling van de omgeving evenwichtig en zorgvuldig uit te voeren.

Wij kunnen slechts gissen naar bedoeling van deze tekst. Wij kunnen ons voorstellen dat de 
raad hier vragen over stelt aan het college.

Voorzitter, afsluitend wil ik overgaan tot de overhandiging van de petitie aan de raadsleden.

Beste raadsleden,

hierbij bied ik u namens de 1106 bezorgde bewoners de petitie aan. 
Ik hoop van harte dat u uw kans grijpt om

•  de unieke natuur in het Soester hoogveen te herstellen en 
•  de onherstelbare schade die bebouwing aanricht te voorkomen. 
Voor nu en voor toekomstige generaties. 

Namens ruim 1100 bezorgde Soesters dank ik u voor uw aandacht.


