Motie schrappen rode contour Bosch en Duin in Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie en
Verordening
De gemeenteraad in vergadering bijeen op 6 december 2016
Overwegende dat
- in het ontwerp provinciale ruimtelijke structuurvisie en verordening is opgenomen dat een deel van
Bosch en Duin binnen de rode contour is gebracht;
- het doel was om procedures voor ondergeschikte wijzigingen aan woningen in dit gebied te
vereenvoudigen;
- het middel om een deel van Bosch en Duin binnen de rode contour te brengen de indruk wekt dat Bosch
en Duin stedelijk gebied is;
- Bosch en Duin geen stedelijk gebied is, maar altijd in het groene gebied van de gemeente Zeist heeft
gelegen;
- hiervoor in de gemeenteraad en de bevolking van Zeist geen draagvlak is;
- er wellicht andere manieren zijn om procedures bij ondergeschikte bouwplannen in dit gebied te
vereenvoudigen.
Roept Provinciale Staten van Utrecht op
In de vergadering van 12 december 2016 de rode contour in Bosch en Duin te schrappen in de
provinciale ruimtelijke structuurvisie en provinciale ruimtelijke verordening. In de bijlage is een suggestie
gedaan op welke wijze Provinciale Staten aan het verzoek van de gemeenteraad gevolg zou kunnen
geven.
En gaat over tot de orde van de dag.
Hans Goorhuis (PvdA)

Bijlage amendement voor Provinciale Staten van Utrecht
Provinciale staten van Utrecht in vergadering bijeen op maandag 12 december 2016, gehoord de
beraadslagingen bij de behandeling van de voorgestelde provinciale ruimtelijke structuurvisie en
provinciale ruimtelijke verordening;

Besluiten
het ontwerp-besluit op pagina 4/8 bij beslispunt 1 als volgt aan te vullen:
“, met dien verstande dat
1. de tekst: “Het gebied Bosch en Duin, een woongebied in een groene ruimte, hebben we, op verzoek
van de gemeente, aangeduid als stedelijk gebied.” wordt geschrapt (6.5.3.9 herijking 2016 (pagina 100)
van in de provinciale structuurvisie (2016RGW110-02 bijlage 1a PRS herijking 2016).
e
2. De bijgevoegde uitsnede uit kaart 8 (2016RGW110-04 Bijlage 1c 1 concept 2013-2028 herijking 2016
– alle kaarten), met de zwart omcirkelde rode contour in Bosch en Duin van deze kaart 8 wordt
geschrapt.

3. De bijgevoegde uitsnede uit kaart 7 (2016RGW110-06 bijlage 2b concept PRV 2013-2028 (herijking
2016) alle kaarten), met de zwart omcirkelde rode contour in Bosch en Duin van deze kaart 7 wordt
geschrapt.

Toelichting
Indieners hebben gehoord de verzoeken van diverse bewoners en belangengroepen uit de gemeente
Zeist om de rode contour die voor het deel Bosch en Duin in de provinciale structuurvisie is opgenomen
er weer uit te halen. Uit diverse berichten blijkt dat hiervoor voldoende draagvlak is. Wij hebben begrepen
dat het doel is om procedures te vereenvoudigen. Op zich vinden wij dat een goede doelstelling, maar in
dit specifieke geval vinden wij het belangrijker dat duidelijk is dat dit gebied eigenlijk buiten de rode
contour hoort te liggen. Door Bosch en Duin weer in de groene contour te brengen, willen indieners de
suggestie wegnemen dat dit stedelijk gebied is.
Wij geven Gedeputeerde Staten de suggestie om te kijken of op een andere wijze procedures kunnen
worden vereenvoudigd.

