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Steller : R. Bos, A. Bijl (contactpersoon) 

E-mailadres : antoine.bijl@heuvelrug.nl; r.bos@recreatiemiddennederland.nl 

Onderwerp : Stand van zaken planvorming Doornse Gat 

 

Geachte leden van de raad, 

 

Graag informeren wij u over het volgende. 

 

1. Inleiding 

 

Met deze derde raadsinformatiebrief over de herontwikkeling van het Doornse Gat willen wij u informeren 

over de definitieve uitkomst van de selectieprocedure. Ook geven wij een korte schets van het vervolgtraject 

en de wijze waarop wij uw raad daarbij willen betrekken. 

 

2. Kern 

 

Selectie voorkeursplan 

 

Voor Doornse Gat heeft Recreatie Midden-Nederland in 2013 een inschrijfprocedure uitgezet. Met de 

inschrijfprocedure werden ondernemers uitgenodigd om hun plan in te dienen voor een recreatieconcept op 

Doornse Gat dat paste binnen de ambitie die was geformuleerd. Acht ondernemers dienden hun plan in. 

Voor de selectieprocedure heeft een breed samengestelde selectiecommissiei de plannen bekeken en 

beoordeeld. 

Na de eerste ronde heeft de commissie drie partijen uitgenodigd om hun plan nader uit te werken en te 

onderbouwen in een businesscase.  

 

Eén ondernemer heeft laten weten af te zien van uitwerking van zijn plan en deelname aan de tweede ronde. 

Twee ondernemers hebben een businesscase ingediend voor een recreatieconcept Doornse Gat. De 

businesscases zijn opgesteld aan de hand van een door het recreatieschap opgestelde, aanvullende leidraad 

(Inschrijfleidraad ronde 2, zie bijlage). Het stuk moest natuurlijk een goede beschrijving en marktanalyse 

bevatten van het totaalconcept. Daarnaast waren verplichte onderdelen o.a. een onderbouwing van de 

financiële haalbaarheid, ecologische effecten, planologische haalbaarheid, beheer, onderhoud en toezicht en 

toekomstvisie. Daarbij moest ook aangegeven worden hoe is aangesloten bij de belangrijkste punten uit het 

concept Speel- en Chillbos. 

 

Op 31 januari 2014 hebben beide ondernemers hun plannen mondeling toegelicht aan de selectiecommissie, 

die vervolgens het eerste en tweede voorkeursplan heeft geselecteerd en hierover advies heeft uitgebracht 

aan het dagelijks bestuur van het recreatieschap. 
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De commissie heeft de voorkeur uitgesproken voor een plan dat beoogt het karakter van het Doornse Gat als 

natuurbelevingspark te versterken. De kernwoorden van het voorstel waar de selectiecommissie het meest 

enthousiast van is geworden zijn: sportiviteit, beleving, natuur en natuureducatie. Samen met de relevante 

ervaring van de ondernemer in dit werkgebied geeft één en ander de selectiecommissie het vertrouwen dat 

met dit plan de gezamenlijke ambitie van recreatieschap en gemeente waargemaakt kan worden.   

Het plan voorziet in een theehuis/informatiecentrum, een zgn. theaterkuil en natuurlijke 

speelvoorzieningen, zoals een klimbos en een belevingspad. 

Het plan sluit aan bij de huidige recreatieve voorzieningen en heeft een laagdrempelig karakter: de toegang 

van het terrein blijft gratis en de mogelijkheden voor dagrecreatie (picknick, dag-kamperen) blijven 

behouden.  

Financieel zal het plan in ieder geval opleveren dat sprake zal zijn van een kostendekkende exploitatie. 

 

Vervolgtraject 

 

Het dagelijks bestuur van het recreatieschap heeft het advies van de selectiecommissie overgenomen en 

inmiddels zijn de eerste gesprekken met de ondernemer van het eerste voorkeursplan gestart. Het 

recreatieschap beoogt met de ondernemer een samenwerkingsovereenkomst af te sluiten, waarin afspraken 

worden vastgelegd voor de periode tot en met de afgifte van de benodigde vergunningen. Tegelijkertijd gaat 

de gemeente met de ondernemer – en in samenspraak met het recreatieschap – in gesprek over de 

uitwerking van het plan, het planologische traject en de bijdrage in gemeentelijke kosten. Dan zal ook 

duidelijk worden welke onderdelen van het plan zonder bestemmingswijziging (en mogelijk op korte 

termijn) kunnen worden gerealiseerd en voor welke onderdelen van het plan een planologische maatregel 

nodig is.  

 

Ons streven is de gemeenteraad nog voor deze zomer een principe-uitspraak te laten doen over het plan om 

het Doornse Gat verder te ontwikkelen als ‘natuurbelevingspark’ en het ruimtelijk kader dat daar voor 

nodig is. Dit ruimtelijk kader vormt dan de basis voor de te realiseren planologische maatregel (uitgebreide 

omgevingsvergunning of bestemmingsplan). De ondernemer wil graag volgend jaar van start; college en 

recreatieschap willen zich ervoor inspannen deze planning mogelijk te maken. Op korte termijn zullen ook 

omwonenden bij de verder uitwerking van de plannen betrokken worden. 

 

Hoogachtend, 

het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Utrechtse Heuvelrug, 

de secretaris  de burgemeester 

 

 

 

drs. M.J.T.H. Havekes G.F. Naafs. 

 

 

 

 

Bijlagen: 

 Inschrijfleidraad 'Doornse Gat zoekt ondernemer(s)', ronde 2, november 2013; 

 Natuurbelevingspark het Doornse Gat, conceptplan High Tree Adventure, 14 januari 2014 

(deel 1 en 2) 

 

                                                           
i Samenstelling Selectiecommissie: T. Verhoef (voorzitter, wethouder Utrechtse Heuvelrug), J. van Oostrum 

(Recreatieschap), M. Dirksen (Rabobank), A. Kwakernaak (Uiterwaarde), G. van Santen (O-gen), W. Neutel 

(Staatsbosbeheer). 


