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Aan de leden van de commissie Ruimte, Groen en Water
van de Provinciale Staten van Utrecht

Bosch en Duin, 18 november 2oL6

Geachte leden van de Statencommissie,

Voor uw commissievergadering van a.s. maandag staat onder ander het Statenvoorstel vaststelling
Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie en Provinciale Ruimtelijke Verordening, herijking 201"6

(2016RGWL10), hierna : de " Herijkin g 2016", geagendeerd.

ln aansluiting op de brief d.d. 11 november jl. die u hierover ontving van Stichting Beter Zeist en 4
andere organisaties, de kopie van hun brief aan de gemeenteraad Zeist van dezelfde datum en de
kopie van de brief van onze vereniging aan de gemeenteraad Zeist d.d. 14 november, vragen wij uw
aandacht voor het volgende.

Wij hebben moeten vaststellen dat het onderhavige onderwerp eerst in de vergaderíng van het
college B&W van Zeist van dinsdag 22 november a.s. zal worden behandeld en pas op 6 december

a.s. in de gemeenteraad kan worden besproken. Het resultaat van deze bijeenkomsten komt dus

voor uw commissievergadering te laat.
Dit heeft ons ertoe gebracht contact op te nemen met de heer S. Jansen, de wethouder belast met
o.a. de portefeuille Ruimte.

De heer Jansen liet weten niet op ons verzoek te kunnen ingaan om de rode contour voor Bosch en

Duín en Altrecht uit de Herijking 2016 te halen. De enige mogelijkheid om dit te bereiken zou volgens
hem zijn wanneer de Provínciale Staten een amendement met die strekking zouden aannemen. Hij

liet hierbij doorschemeren over een dergelijk amendement niet moeilijk te zullen doen.

Wij vertrouwen dat u, ook met deze wetenschap, in alle wijsheid tot een juiste beslissing zal weten te
komen.

Hoogachtend,

Vereniging Bosch en Duin en Omstreken
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