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Geachte mevrouw Noordenbos,

ln overeenstemming met artikel 47 RvO ontvangt u hierbij onze reactie op uw vragen. Onze beantwoording

hebben wij cursief toegevoegd aan uw vragen.
De volgenâe toelichting werd door u ter inleiding van de schriftelijk vragen ex artikel 47 RvO gegeven:

Toelichting:
De gedepúteerde mevrouw Maasdam gaf in de afgelopen PS vergadering aan dat binnen hel project Hart van

Oe tleuvätrug en Vliegbasis Soesterberg, zeker een hoeveelheid sociale woningbouw gerealiseerd is/wordt'

Wij vragen ons af:

. Hoeveel woningen zijn dat? Hoeveel procent van het geheel aan gerealiseerde woningen in het project Hart

van de Heuvelrug en de Vliegbasis is dat?

Antwoord:
tn net programma Hart van de Heuvelrug en Vtiegbasis Soesterberg_ziin in de proiecten WIIem Arntszhoeve,

Huis tär t{eide-West, Apotto-Noord, Kontakt der Kontinenten, Oude Tempel, Dorrestein, Stenenberg en

woonwijk Vliegbasis Soesferberg in totaal circa 1.680 woningen voorzien. Twee proiecten bevinden zich nog in

de visievormiñgsfase. ln deze plojecten ligt het woningbouwprogramma nog niet vast. Dit betreft de

herontwikkelin-g V{ittem Arntszhoeve en Dorrestein. Op dit moment zijn in Hart van de Heuvelrug circa 250

woningen in hõt sociate/goedkope segment voorzien, inctusief de gerealiseerde zorgwoningen op Sterrenberg.

On aa-ntat zal verder optõpen afhankelijk van de keuzes in het woningbouwprogrammering in Willem

Arntszhoeve en Dorretstein. Zonder de projecten Vffillem Arntszhoeve en Dorrestein ziin binnen Hatt van de

Heuvelrug in totaat ca. 1200 woningen voorzien. Dat betekent op dit moment een aandeel van ruim 20% sociale

woningbõuw binnen beide programma's Harl van de Heuvelrug en Vliegbasis gezamenliik (excl. de proiecten

Wllem Arntszhoeve en Dorrestein).

. Zijn het woningen die verplaatst zijn of zijn ze nieuw erbij gekomen in onze provincie?

Antwoord:
Dit zijn nieuwe woningen.
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Verder zijn we benieuwd naar de afloop van het gesprek van de gedeputeerde van der Beç met de wethouder
van Zeist over mogelijke sociale woningbouw op de Vliegbasis. Gedeputeerde van der Berg verwees hiemaar in

de afgelopen RGW vergadering.

. We willen graag weten wat de input van de gedeputeerde was. En wat er besloten is.

Antwoord:
In de woonwíjk Vtiegbasis Soesferberg wordt geen sociale woningbouw gerealiseerd. Dft rs a/s zodanig
bekrachtigd in de Samenwerkingsovereenkomst V/iegbasls Soesferberg (juni 2015) en bii de vaststelling door
de Stuurgroep VÍbgbasls Soesferberg van het stedenbouwkundig plan voor de woonwiik. De provincie Utrecht
en de gemeente Zeist gaan nog met elkaar in gesprek over nog te maken keuzes op het vlak van sociale
woningbouw op andere locaties binnen het programma Hart van de Heuvelrug. Omdat Hart van de Heuvelrug
onderdeel is van de portefeuitte van mevr. Maasdam zou mevr. Maasdam het gesprek voeren met de
wethouder van Zeist hierover. Dit overleg met gemeente Zeist was aanvankelijk gepland op 15 november maar
is door de gemeente Zeist afgezegd en zal nu begin 2018 plaats vinden.

Gedeputeerde Staten van Utrecht,

Voozitter
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