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De Historische Vereniging Soest/Soesterberg (HVS) wil voor het belang van cultureel erfgoed onder het
stramien van de nieuwe Omgevingswet opkomen. De Gemeente Soest heeft de afgelopen tijd gewerkt aan
bouwstenen voor een Omgevingsvisie. Tot 13 oktober a.s. kunnen inwoners van deze gemeente reageren
op de uitwerking die de gemeente van deze bouwstenen maakt. Voor het bestuur van de HVS zijn
hoofdlijnen belangrijk, waarop het gesprek over de visie met de gemeente aangegaan kan worden. Dit
vraagt om een eigen kijk, die (deels) kan verschillen van de gemeente Soest.
Naar verwachting wordt in de komende kabinetsperiode de nieuwe Omgevingswet van kracht. De
uitwerking gaat een aantal jaren duren en kent een aantal stappen en fases. De Omgevingswet brengt een
geheel nieuw vocabulaire en ook een geheel andere generatie planfiguren en planprocessen met zich mee.
De belangrijkste beleidsinstrumenten zijn de Omgevingsvisies die moeten worden op- en vastgesteld,
alsmede het Omgevingsplan, dat de bestemmingsplannen vervangt. Op basis van een visie komt dus een
Omgevingsplan tot stand.
Om de democratie onder de Omgevingswet goed te laten werken is het nodig dat de HVS opkomt voor de
zachte waarden in onze leefomgeving. Welke waarden wil het bestuur van de HVS uitdragen? Deze kunnen
dan de hoofdlijnen worden, waarmee het bestuur het gesprek met anderen zoals de gemeente kan
voeren.

Na een inventarisatie onder de bestuursleden worden per object of gebied in de gemeente Soest de
volgende waarden gedeeld:
1) Behoud van oude, cultuur-historisch waardevolle (clusters van) gebouwen en beschermde
dorpsgezichten
2) Opkomen voor bosgebieden en stuifduinen, vooral ten zuiden van Soest
3) Openhouden van de ruimte op de Soester Zuider Eng en behouden als landbouwgebied
4) Openhouden van het zicht vanuit de Eempolder op met name de Kerkebuurt (de oudste kern) van
Soest
Het bestuur van de HVS wil een nadere discussie voeren over de waarde of betekenis van:
1)
2)
3)
4)

Soest als lintdorp
Inbreiden van open ruimte binnen de bebouwde kom van Soest voor woningbouw
Deels herinrichten van bedrijfsterrein voor woningbouw
Een plek zoeken waar woningbouw nog mogelijk is waarbij afwegingen plaats vinden op basis van de
functie die gebieden binnen onze gemeente hebben en hoe deze in de toekomst meer/minder benut
worden. (bijvoorbeeld natuurbehoud versus maatschappelijke functie).
5) De open ruimte binnen en rond de bebouwde kom van Soest en Soesterberg.
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