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Geachte mevr. Kotkamp en hr. Kranenburg, 

In overeenstemming met artikel 47 RvO ontvangt u hierbij onze reactie op uw vragen. Onze beantwoording 
hebben wij cursief toegevoegd aan uw vragen. 

Toelichting: 
In uw brief geeft u aan dat u namens uw fracties de navolgende vragen hebt: 

1 . Wanneer hebt u voor het eerst kennis genomen van deze brief? 

Antwoord: 
Op 6 januari jl. heeft gedeputeerde mevr. Maasdam de brief digitaal ontvangen. 

2. Heeft u deze brief inmiddels al doorgestuurd aan de griffie, ter kennisname door PS? Zo nee, waarom niet? 

Antwoord: 
Wij hebben dat niet gedaan omdat de brief ook naar de Statengriffie is gestuurd en we ervan uitgaan dat de 
griffie zorgdraagt voor verzending naar PS. 
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2. Hebt u intussen al op deze brief gereageerd? Zo ja, kunnen wij inzage krijgen in deze reactie? 

Antwoord: 

Wij hebben inmiddels een ontvangstbevestiging gestuurd. We zullen u informeren over de antwoordbrief zodra 
die verzonden is. 

3. 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? 

Antwoord: 
Het college heeft in het debat aangegeven de bestuurlijke wens te hebben voor maximaal acht woningen. We 
laten ons adviseren over de gewenste ruimtelijke kwaliteit bij deze kavels en daarmee samenhangend het 
gewenste aantal woningen. Dit advies over de ruimtelijke kwaliteit zal voor ons een belangrijke bouwsteen zijn 
voor de inhoudelijke uitgangspunten van het nieuwe verkoopproces. Het is ons voornemen om ook de 
omwonenden te betrekken bij het formuleren van de inhoudelijke uitgangspunten. Wij zullen u informeren over 
de voortgang en het 'ontwerp' van het nieuwe verkoopproces met de uitgangspunten ter besluitvorming aan u 
voorleggen. 

4. 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? 

Antwoord: 
Uiteraard zijn we hiertoe bereid. We zullen contact opnemen met deze inwoners en met de gemeente Zeist voor 
een gesprek met hen. 

5. Wanneer kunnen wij finale "ruimtelijke besluitvorming" verwachten voor deze locatie? 

Antwoord: 
Over het vervolgproces hebben we u parallel een brief gestuurd dd. 23 januari jl. We geven met voorrang 
invulling aan de stappen die in deze brief worden benoemd en zullen u informeren over de voortgang. 

Hoogachtend, 
Gedeputeerde staten van Utrecht, 

Voorzitter, 
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