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mei 2004
Programma Hart van  
de Heuvelrug -  
Raamovereenkomst
groen voor rood

2005 t/m 2015
Realisatie diverse  
groene projecten 
Hart van de Heuvelrug
• Jessurunbos
• Kodakterrein
• De Wiek Soesterveen 
• Ecoduct Boele Staal

April 2015
Nieuwe samenwerkings-
overeenkomst Hart van  
de Heuvelrug

2014
communicatietraject  
Stedenbouwkundig plan 

november 2004
Streekplanuitwerking
twee rode en vier groene 
projecten, waaronder OT

oktober 2010
Masterplan Soesterberg
• toekomstbestendig 
• bevolkingsgroei 
• verbetering van de  

voorzieningen

Voortzetting  
bestemmingsplanprocedure,  

gezamenlijke uitwerking

Maatschappelijke  
onrust en protest

Start  
bestemmingsplanprocedure  

Oude Tempel

Start Hart van
de Heuvelrug

januari 2017
Terinzagelegging  
voorontwerp- 
bestemmingsplan OT

januari – maart 2017
Inspraakreacties voor- 
ontwerpbestemmingsplan
• 22 indieners
• maximale bouwhoogte
• noordelijke natuurstroken

februari 2017
Aankoop landgoed OT
opengesteld voor publiek

juni 2017 
Motie “Solar Runway” 
Soest 2002
kans voor het verduurzamen

juni 2017
Terinzagelegging  
bestemmingsplan  OT

juni/ augustus 2017
Indienen zienswijzen op  
het bestemmingsplan OT
• cultuurhistorische waarde
• groene stroken

januari 2018 –  
april 2019
Procedures van bezwaar  
en beroep lopen door tot 
aan uitspraak van RvS.

april 2019
Initiatiefvoorstel “Uitruil 
OT en Kamp van Zeist”
Geen meerderheid

april 2019
Uitspraak Raad van  
State over bestemmings-
plan OT 
bestemmingsplan is  
vernietigd

december 2017
Vaststelling bestemmings- 
plan OT
amendement behelst
• uitbreiding van de  

groenstrook

maart 2019
Protestmars voor het  
behoud van OT
petitie aangeboden

januari 2020
WOB-verzoek over de  
Bomeneffectanalyse (BEA)  
en een handhavingsverzoek  
voor onderhoud van het  
bos worden bij de  
gemeente ingediend.
• bomenrapport 2019 achterhaald
• op basis van toekomstplannen

januari 2020
Brief aan GS over oude  
Bosgroeiplaats OT
duiding aan Gedeputeerde Staten 
over bestaand (natuur)beleid

februari 2020
Reactie GS: brief aan  
B&W Soest over oude 
bosgroeiplaats OT
OT gebouwd kan worden

Vanaf maart 2020
Keukentafelgesprekken 
stakeholders
vertrouwen, zorgen  
en kansen

juni 2020
Bestemmingsplan 
OT ter besluitvorming  
aan gemeenteraad

juli-augustus 2020
Ter inzagelegging BP
6 weken voor zienswijze 

oktober-december 2020
Start participatieproces
Input ophalen  
aanbesteding

Voorjaar 2021
Aanbesteding 
Nadat het bestemmings- 
plan onherroepelijk is  
vastgesteld

22

?
Zienswijze

juni 2019
Bewonersbijeenkomst 
Kontakt der Kontinenten 
over OT
• vervolgproces
• in gesprek blijven

Oude Tempel: wonen in weelde 
van overeenkomst tot aanbesteding

november 2018
Petitie OT


