FORMULIER (BEANTWOORDING) RAADSVRAGEN
Datum vraag
Datum beantwoording
Soort

:
:
:

Vragensteller

:

Onderwerp

:

02 december 2016
06 december 2016
Mondeling te beantwoorden (art. 37a RvO) vragen van de fracties van
NieuwDemocratischZeist, PvdA, SP, ChristenUnie/SGP
Koos van Gemeren en Carlo Fiscalini/Hans Goorhuis/Pieter Wout
Duquesnoy/Wouter Catsburg
Proces verruiming rode contouren Bosch en Duin en W.A. Hoeve (in
Herijking 2016 van de PRS/PRV 2013-2028)

Aan de voorzitter van de raad,
Hierbij doen ondergetekenden u onderstaande vragen toekomen met het verzoek deze mondeling
namens het college te laten te beantwoorden in de raadvergadering van 6 december a.s.
Dit naar aanleiding van een Open brief van 11 november 2016 aan de leden van de gemeenteraad
van 5 burgerorganisaties (te weten: Stichting Beter Zeist, Vereniging Bosch en Duin e.o.,
Belangenvereniging Den Dolder, Buurt- en Belangenvereniging Huis ter Heide en de Stichting
Milieuzorg Zeist e.o.), de schriftelijke reactie d.d. 24 november van het college van B&W op deze brief
n.a.v. deze Open en het gehouden politiek spreekuur van de raadsfracties met een delegatie van
betrokken organisaties op dinsdag 29 november jl.
Ondergetekenden hebben de volgende vragen:
1.

Wanneer, door wie, waarom en onder wiens verantwoordelijkheid zijn vanuit gemeente Zeist
de verzoeken of vragen aan de Provincie om verruiming van de rode contouren gedaan?

2.

Wat is de onderbouwing van de verzoeken en hoe verhoudt de onderbouwing zich tot de
beleidskaders van de gemeente Zeist zoals vastgelegd in de Wijkvisie Den Dolder - Huis ter
Heide - Bosch en Duin, de Structuurvisie gemeente Zeist 2020 en het Coalitieakkoord 20142018?

3.

Waarom is de raad hierbij door het college niet (proactief) betrokken geweest?

4.

Voldeed de (eventuele) niet-betrokkenheid van de raad aan de wet- en regelgeving c.q. de
afgesproken verdeling van verantwoordelijkheden tussen raad en college?

5.

Op welke wijze is de bevolking betrokken en is over deze verzoeken/vragen door B&W
informatie verstrekt aan de bevolking? Zo niet, waarom niet? En hoe verhoudt dit zich tot het
vastgestelde gemeentebeleid in Zeist op dat gebied?

6.

Wil het college alsnog stappen ondernemen richting het provinciebestuur om hen te bewegen
terug te komen op haar voorgenomen verruiming van de rode contouren? Zo ja, welke
stappen?

7.

Hoe denkt het college het door de gevolgde procedure geschonden vertrouwen van burgers
en hun organisaties in het 'politieke spel' te herstellen?

8.

Hoe denkt het college burgers en hun organisaties nog te kunnen motiveren deel te nemen
aan processen over (ruimtelijke) ontwikkelingen nu er klaarblijkelijk op belangrijke dossiers
sprake is van een politiek van voldongen feiten?

9.

Welke precedentwerking heeft de gevolgde procedure voor andere (ruimtelijke)

ontwikkelingen in de gemeente Zeist?
Namens de fractie van NieuwDemocratischZeist: Koos van Gemeren en Carlo Fiscalini
Namens de fractie van PvdA: Hans Goorhuis
Namens de fractie van SP: Pieter Wout Duqesnoy
Namens de fractie van ChristenUnie/SGP: Wouter Catsburg

