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Geachte statenleden,
Stichting Beter Zeist is een inmiddels ruim 10 jaar bestaand platform van
burgerorganisaties in Zeist.
Wij hebben het richtinggevend Koersdocument voor het opstellen van de provinciale
omgevingsvisie en -verordening besproken in het platformoverleg van 21 november jl.,
zie bijlage. Het resultaat zal één integrale provinciale visie en verordening moeten
opleveren voor de fysieke leefomgeving met als horizon het jaar 2050. De fundamentele
keuzen die ten grondslag liggen aan de in het Koersdocument opgenomen groeiambities
zijn daarin echter niet expliciet gemaakt, laat staan besproken. In bijgaand document
wordt daarop ingegaan met als kapstok de volgende vragen. Die komen deels ook aan
de orde in de initiatief-inspraakreactie d.d. 19 november van Stichting Milieuzorg Zeist
e.o. / IVN De Bilt e.o. en in reactie van de vereniging Werkgroep Natuurlijk Zeist – West
van 5 december.
1. Is het voor de bevolking, de omgeving en (macro-)economisch wel zo verstandig
vooral te centraliseren in west- en midden-Nederland? Wij opteren voor een visie
waarbij daar niet enkele stedelijke kernen in verder worden uitgebouwd tot
metropoolregio’s ten koste van de buitengebieden. In plaats daarvan zouden de
rijksoverheid en provincies beter kunnen investeren in een landelijk netwerk van
regionale kernen. Dat zorgt voor betere leefbaarheid in de grote steden en in het
buitengebied (krimp, voorzieningen).
2. Duurzame ontwikkeling vergt een lange termijnvisie die rekening houdt met de
effecten van klimaatverandering. Is dat hier wel het geval?
Als gevolg van een gecombineerd effect van bodemdaling, zeespiegelrijzing en
de aanwezigheid van grote rivieren is juist laag Nederland extra gevoelig voor
klimaateffecten. De huidige visie op versterking van de waterkeringen en het
waterbeheer loopt tot ca. 2050. Die voorziet echter niet in adequate maatregelen
voor een veel langere termijn. Na enkele eeuwen zal het gebied bij een snelle
zeespiegelrijzing en bodemdaling steeds meer door kwel van zout water en
tekorten aan zoet(er) water grotendeels een brak moeras worden. Daar helpen
uiteindelijk geen dijken tegen en de veiligheid van de bevolking is ook in het
geding. Het bouwen van grote nieuwe wijken en steden in laag Nederland is dan
ook geen investering voor de zeer lange termijn. We kunnen de bouwambitie
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daarom beter richten op oost- en zuid-Nederland.
3. Ondersteunen de huidige bewoners van de provincie de voorgestelde
ontwikkeling?
Uit de provinciale enquête over de kwaliteiten van het gebied blijkt het volgende.
De huidige bewoners willen primair natuur en leefbaarheid handhaven en deze
waarden niet opofferen voor groei en werkgelegenheid en bedrijvigheid. Die is
hier genoeg. Op bestuurlijk niveau wordt de groei-ambitie ook uitgedragen alsof
die door de bevolking wordt ondersteund. En voor de rest geldt de mantra: alles
is mogelijk, ook de combinatie van schijnbaar onverenigbare zaken, een zgn.
win-win situatie.
Verzoeken
Gezien het bovenstaande en de inhoud van de bijlage verzoeken wij u het volgende:
1. Het koersdocument Omgevingsvisie en Omgevingsverordening “Koersen op
kwaliteit” voor de vaststelling ervan alsnog voor inspraak vrij te geven aan alle
belanghebbenden en de bevolking.
2. Ook als dat niet gebeurt alsnog de mogelijkheid open te laten tijdens de
ontwikkeling van de provinciale omgevingsvisie en omgevingsverordening
onderbouwd andere keuzen te maken dan thans staan opgenomen in het
Koersdocument.
3. In het koersdocument op te nemen dat gemeenten de vrijheid hebben
onderbouwd af te wijken van de ambitie(s) en op basis daarvan eigen prioriteiten
te stellen.
4. In de notitie Reikwijdte en Detailniveau (de eerste stap van de MER-procedure)
op te nemen, dat ook het effect op de andere regio’s en buitengebieden wordt
nagegaan en dat verder een uitloop wordt opgenomen voor de lange termijn na
de planhorizon van 2050.
Hoogachtend,

Stichting Beter Zeist,
Egbert Visscher, voorzitter bestuur
Bijlage: Opmerkingen over uitgangspunten voor een omgevingsvisie voor de provincie
Utrecht / 2018 12 05
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