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Nr. Vraag / Input

Antwoord / Reactie

SGP

1

Wat is de stand van zaken van de onderhandelingen met
Defensie over Kamp Zeist? Is er al zicht op overeenstemming?

2

Wij lezen dat er een plan van aanpak inclusief kostenverhaal is
opgesteld voor de aanpak van de verontreiniging met PFOS op
Vliegpark Soesterberg. Kunnen wij dit plan van aanpak inzien?
Wat zijn de financiële consequenties voor de provincie?

De gesprekken met RVB/ Defensie lopen. Er worden aanvullende onderzoeken
uitgevoerd naar Chroom VI en Asbest om deze risico’s beter te kunnen duiden,
zodat afspraken gemaakt kunnen worden over meerkosten. Zodra hier
duidelijkheid over is zullen wij PS informeren.
Wij zullen u binnenkort uitgebreider informeren over de stand van zaken op dit
dossier, inclusief het plan van aanpak uit 2019 waar u aan refereert. Deze
informatie zult u in vertrouwelijkheid toegestuurd krijgen.
Die zijn nog niet inzichtelijk en hangen af van de te kiezen saneringsvariant, de
provinciaal of landelijk vast te stellen normen en of het kostenverhaal via het
publiekrechterlijk spoor (Wet Bodembescherming) en / of het privaatrechterlijke
spoor (de koopovereenkomst) zeker kan worden gesteld. Hierover wordt in 2021
meer helderheid verwacht.
BPD wil zekerheid hebben over het al dan niet vertrekken van Fivoor. De
vertrekdatum is minder van belang, wel het feit of zij gaan vertrekken. Inmiddels
is duidelijk dat Fivoor de locatie uiterlijk 1 januari 2027 zal verlaten. Dit geeft
Altrecht meer zekerheid over de herontwikkeling van de locatie Willem
Arntzhoeve. De ontwikkeling van de locatie is gekoppeld aan de financiële
bijdrage van Altrecht aan het beheerfonds Hart van de Heuvelrug. De zekerheid
over het vertrek van Fivoor verkleint het risico voor Hart van de Heuvelrug dat
Altrecht geen financiële bijdrage kan leveren.

3

GroenLinks

4

In de heldere rapportage over de stand van zaken van de
verschillende deelprojecten wordt ook aandacht besteed aan
risico’s. Na het afronden van de rapportages verschenen er
berichten in de pers (o.a. AD 29 december 2020)waarin wordt
gesteld dat BPD niet wil bouwen op het terrein Den
Dolder/W.Arntszhoeve voordat Frivoor daar is vertrokken. Als
uiterste vertrekdatum staat genoemd 2027.
Is dit een risico in relatie tot het project Hart voor Heuvelrug?
Graag nadere toelichting.
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