E-mail brief Stichting Beter Zeist aan Provinciale Staten Utrecht / 19-11-2016
Aan de leden van de Statencommissie Ruimte, Groen en Water
T.k.n. de leden van provinciale Staten
Betreft: verruimen rode contouren gemeente Zeist in PRV/PRS
Stichting Beter Zeist onderschrijft de brief van de Vereniging Bosch & Duin en
Omstreken, die u afgelopen vrijdag 18 november werd gestuurd over de verruiming van
de rode contouren in de gemeente Zeist. Mogelijk heeft u de brief nog niet ontvangen.
Vandaar dat u deze bijgaand aantreft.
Stichting Beter Zeist is het platform waarin buurt- en dorpsorganisaties samenwerken.
Het bestuur wenst u voor de vergadering van de Commissie RGW a.s. maandag nog
te attenderen op het volgende.
•

•

•

Voor het verruimen van de rode contouren bestaat bij de organisaties
absoluut geen draagvlak. Datzelfde geldt voor de met de Stichting
samenwerkende natuurorganisaties. Zij zijn van mening dat het
landelijk gebied en de natuurterreinen rondom de bestaande bebouwde
kom(men) behouden moeten blijven. Het gevaar is anders groot dat de kernen
verder naar elkaar toegroeien. Dat staat haaks op het beleid robuuste
natuurverbindingen en natuurgebieden. Ook de gemeente erkent dat er
voldoende ruimte is binnen de rode contouren om aan de provinciale
bouwopgave te voldoen. Voor de WA Hoeve is ons inziens ook voldoende ruimte
om te bouwen binnen de bestaande rode gebieden.
Voor de verruiming geeft de gemeente en ook GS geen
ruimtelijke onderbouwing. GS zegt in de nota van beantwoording dat de
verruiming wordt voorgesteld op verzoek van c.q. in overleg met de
gemeente. De gemeente heeft ons bericht dat het gaat om
een procedureel, administratieve procesgang. De gemeenteraad weet van niets
en heeft hierover nooit gediscussieerd, laat staan een beslissing genomen. De
beleidsdocumenten van Zeist geven juist aan dat de betreffende gebieden
moeten worden ontzien.
Zoals bijgaande brief van de Vereniging Bosch en Duin en Omgeving laat zien, liet
wethouder S. Jansen van het college van B&W blijken geen actie te zullen
ondernemen, wanneer PS middels een amendement de verruiming van de rode
contouren in de gemeente Zeist niet toestaat. Voor politieke tweespalt tussen de
gemeente en GS hoeft dus niet te worden gevreesd.

Gezien deze overwegingen vragen wij u te bevorderen de voorgestelde verruiming
ongedaan te maken.
In aansluiting hierop vragen wij voor dergelijke herijkingen nog het volgende voor nu en

in de toekomst.
•

•

Zowel in de tekst als in de toelichting van de PRS/PRV aan te geven, waar
de veranderingen van de rode contouren worden voorgesteld en op basis van
welke overwegingen.
De aanpassingen zodanig op de plankaarten te tekenen dat helder is om welke
gebieden het gaat. Dat kan op een vergelijkbare manier gebeuren als bij de
herijking werd toegepast voor de aanpassingen van EHS/NNN. De
gepresenteerde plankaart op A4 formaat voldoet daarvoor niet. De plankaart
van de oorspronkelijke PRVPRS juist wel.

Wij zien uw beraadslaging in de commissie met belangstelling tegemoet.
Hoogachtend,
Namens Stichting Beter Zeist
Egbert Visscher, voorzitter bestuur
Voor toelichting: 030 69 60 141
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