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ONDERWERP Schriftelijke vragen ex art. 47 RvO aan 
het College van GS, gesteld door de 
heer K. van Kranenburg van de fractie 
van de ChristenUnie en mevrouw E. 
Kotkamp van de fractie GroenLinks 
betreffende woningbouw Dolderseweg 
(d.d. 14-01-2019) 
 

Geacht college van Gedeputeerde Staten, 
 
Toelichting: 
Op zaterdag 5 januari kregen wij van de griffie een brief doorgestuurd die op 4 januari digitaal is verzonden naar 
onder andere de Statengriffie. De brief is afkomstig van het bestuur van de Vereniging Bosch en Duin e.o. en 
het bestuur van de Buurt- en Belangenvereniging Huis ter Heide. 
Deze brief  gedateerd op 14 december, is naar wij begrepen rond 24 december gepost .   
Wij hebben naar aanleiding van deze brief de volgende vragen: 
 
1. Wanneer hebt u voor het eerst kennis genomen van deze brief? 
2. Heeft u deze brief inmiddels al doorgestuurd aan de griffie, ter kennisname door PS? Zo nee, waarom niet?  
3. Hebt u intussen al op deze brief gereageerd? Zo ja, kunnen wij inzage krijgen in deze reactie? 
4. In het debat van 17 december 2018 heeft het college aangegeven de bestuurlijke wens te hebben dat hier 
acht woningen worden gerealiseerd. Hoe verhoudt zich deze bestuurlijke wens tot de kennelijke verwachtingen 
van de omgeving van vier woningen op deze locatie?  
5. Bent u bereid, in overleg en samen met de gemeente Zeist, in gesprek te gaan met deze inwoners van onze 
provincie, en de uitkomsten van dit overleg voor te leggen aan PS? 
6. Wanneer kunnen wij finale “ruimtelijke besluitvorming” verwachten voor deze locatie? 

 

Namens de fractie van de ChristenUnie en GroenLinks provincie Utrecht en hoogachtend, 

 

K. van Kranenburg en E. Kotkamp 

 

 

 


