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Datum 5 mei 2022


Geacht college,


Op 28 maart 2022, en niet zoals door uw college en de RUD Utrecht vermeld op 25 maart 
2022, diende ik namens de Stichting Behoud het Borrebos bij de RUD Utrecht een 
handhavingsverzoek in aangaande in het kader van een fietsverbinding van Soest naar de 
Hilversumsestraatweg verrichtte werkzaamheden op de Hessenweg en binnen de hekken 
van het Landgoed Paleis Soestdijk gelegen bosgebied. Door de RUD is dit 
handhavingsverzoek doorgezonden naar de gemeente Baarn. Eerst jongstleden 3 mei 
ontvingen wij per e-mail uw besluit d.d. 26 april 2022. Daarin geeft u aan van oordeel te 
zijn geen gronden te zien in dezen handhavend op te treden. U laat weten, dat de aanleg 
van de fietsverbinding is gebaseerd op de noodzakelijke vergunningen en/of ontheffingen. 
Dit standpunt wordt door Behoud het Borrebos bestreden. Wij zijn van oordeel dat de 
door Ingenieursbureau Eelerwoude in opdracht van de gemeente Soest uitgevoerde 
natuuronderzoeken op een aantal onderdelen ernstig tekort schieten. Het plangebied 
maakt deel uit van het leefgebied van diverse beschermde reptielen, zoals de hazelworm 
en levendbarende hagedis, ringslangen, muizen en vleermuizen. De conclusie van 
Eelerwoude, dat nader onderzoek of het aanvragen van een ontheffing in het kader van 
de Wet natuurbescherming niet noodzakelijk was voor de aanleg van de fietsverbinding, 
wordt door ons niet onderschreven. De werkzaamheden van Eelerwoude hebben zich 
voornamelijk beperkt tot bureauonderzoek, er is slechts sprake geweest van één bezoek 
aan het plangebied, en berust derhalve niet op noodzakelijk gedegen veldonderzoek. Ons 
inziens is er dan ook sprake van sterk gemankeerde natuuronderzoeksresultaten. Wij zijn 
dan ook van oordeel dat uw college ten onrechte een aanlegvergunning voor de 
fietsverbinding heeft afgegeven. 


Bij dit alles komt bovendien dat een deel van de fietsverbinding is gepland langs de 
Westsingel waar een door de Provincie Utrecht aangewezen oude boskern wordt 
doorkruist. Het zal uw college, gevoed door de ontwikkelingen rond de nieuwe 



bestemming van het Landgoed Paleis Soestdijk, bekend zijn welke beschermende 
waarde er door de provincie wordt toegekend aan oude boskernen. Dit onderdeel van de 
planvorming in ons inziens dan ook strijdig met door de Provincie Utrecht vastgestelde 
natuurregels en ook hier was nader onderzoek op zijn plaats geweest. 


Alles overziende is de Stichting Behoud het Borrebos het niet eens met uw besluit niet 
handhavend op te treden. Gelet op de vele beschermde diersoorten en het verstoren c.q. 
toebrengen van schade aan voortplantingsplaatsen en vaste rust- of verblijfplaatsen van 
de beschermde diersoorten had er in het kader van de Wet natuurbescherming voor de 
aanleg van de fietsverbinding een ontheffing verleend moeten worden. Aangezien er geen 
ontheffing is verleend, had er niet afwijzend op ons handhavingsverzoek besloten mogen 
worden door uw college. Behoud het Borrebos tekent dan ook bezwaar aan tegen uw 
beslissing en verzoekt u alsnog over te gaan tot handhaving. 


Wij gaan ervan uit dat de werkzaamheden aan de fietsverbinding niet worden hervat 
gedurende de behandeling van ons bezwaarschrift. Dit om te voorkomen dat door het 
storten van beton er nog meer (on)herstelbare schade wordt toegebracht aan het binnen 
het Natuurnetwerk Nederland gelegen bosgebied.


Met vriendelijke groet,


namens de Stichting Behoud het Borrebos,


Kees Koudstaal,

voorzitter



